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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

โรงเรียนบ้านสันก าแพงเดิมได้อาศัยศาลาบาตรวัดสันก าแพง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลสันก าแพง  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 3  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2465 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2472  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา เปิดท าการสอนตั้งแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากราษฎร สร้างอาคารไม้ชั้นเดียว อาคารแบบ ป.1  
ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้ชื่อว่า “อาคารสามัคคี” 
ปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากราษฎร  สร้างอาคารใช้ชื่อว่า “อาคารเด็กเล็ก” 
ปี พ.ศ. 2504 ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 
ปี พ.ศ. 2506 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา 
พ.ศ. 2503 
ปี พ.ศ. 2508 โรงเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ 017 ขนาด 10 ห้องเรียนจ านวน 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2509  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง ได้รับเงินบริจาค  ราษฎรสร้าง 
อาคารหอประชุม 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ 017 ขนาด 10 ห้องเรียนจ านวน 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร จ านวน  1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16 เมตรยาว 32 เมตร  
จ านวน 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด สร้างรั้วด้านหลังของโรงเรียน และได้รับงบประมาณ  
จากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ถมที่ดินสนามฟุตบอล 
ปี พ.ศ. 2531 ได้รับการบริจาคจากประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ก่อสร้างรั้วด้านหน้าของโรงเรียน  
ขนาดสูง 2 เมตร ความยาว 150 เมตร พร้อมประตูบานเหล็กเลื่อน 
ปี พ.ศ. 2536 ได้รับบริจาคจากประชาชน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.61/26  
ขนาด 5 ที่นั่งจ านวน 1 หลัง และติดตั้งเสาไฟฟ้าจ านวน 4 ต้น และถมดินสนามโรงเรียน 
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ของ ส.ส.ดร.วิชัย วงศ์ไทย สร้างห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง 
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- ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 16 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง  
จากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

- ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือสร้างเสาธงชาติ จัดท าถนนเข้าโรงเรียน ขนาด
กว้าง 6 เมตรพร้อมประตูโรงเรียน เปลี่ยนสายไฟฟ้า สายเมนภายในโรงเรียน และติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ถม
สนามโรงเรียนให้สูงขึ้น 

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26 และท าทางระบายน้ า คสล.  
      ส าเร็จรูป กว้าง  50  เซนติเมตร ลึก  50  เซนติเมตร ยาว 796 เมตร 
ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน และได้รับ 
      งบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง 
- ได้รับบริจาคจากประชาชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับพื้น 

และปูนคอนกรีตตัวหนอน ทางระบายน้ า รื้อย้ายและก่อสร้างเรือน  เพาะช า บ้านพักภารโรง ก่อสร้าง
ส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 8 ที่นั่ง 

ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ติดตั้ง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 30 ที่นั่ง 
- จัดท าห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ก่อสร้างอ่างล้างมือสาธิต ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
- ก่อสร้างห้องสมุด ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร จ านวน 1 หลัง จากเงินบริจาค 
- ปรับปรุงพื้น ปูตัวหนอนรอบอาคาร สปช.2/28 จากเงินบริจาค 
- จัดตั้งมูลนิธิเชียง-แสง โดยคุณจันทร์สม ชินวัตร เป็นผู้ก่อตั้งทุนด าเนินการ 250,000 บาท 
- เรือนเพาะช าแบบสร้างเอง  จากเงินรายได้สถานศึกษา 
- ได้จัดระบบการรับส่งนักเรียน โดยให้รถรับส่งนักเรียนจอดรอรับนักเรียนนอกโรงเรียน 
ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช 601/26 ขนาด 6  ที่นั่ง   
ปี พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช 601/26 ขนาด  2  ที่นั่ง  
- บ้านพักนักการภารโรงแบบสร้างเอง  จากเงินบ ารุงการศึกษา 
- อาคารเอนกประสงค์ ที่ปฏิบัติการนักการภารโรงจากเงินบ ารุงการศึกษา 
- ที่ปัสสาวะชายแบบสร้างเอง ขนาด  14  ที่นั่งจากผู้ปกครองนักเรียน 
ปี พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 2/28  ขนาด  3  ชั้น 12 ห้องเรียน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากเงินงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2552  บ้านเรือนไทยล้านนา จากเงินงบประมาณ แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2553  ส้วมนักเรียนแบบสร้างเอง  6  ที่นั่ง ไทยเข้มแข็ง 
ปี พ.ศ. 2557  สร้างซุ้มทางเดินรอบโรงเรียน 
ปี พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารจันทร์สม )  จากชมรมผู้ปกครอง    

 นักเรียน  และครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
ปี พ.ศ. 2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ 
ปี พ.ศ. 2558   จัดสร้างอุปกรณ์  เครื่องเล่นพัฒนาสมอง 
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ปี พ.ศ. 2558   ได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารเรียนแบบ  318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)  
ปี พ.ศ. 2559  จัดสร้างเสาธงชาติ และสนามกีฬา-กรีฑา ขนาด 50 * 70  เมตร 
ปี พ.ศ. 2560   สร้างสระว่ายน้ าขนาด 12 * 18  เมตร   
                   สร้างส้วมนักเรียนแบบสร้างเอง 10 ห้อง งบประมาณจากชมรมผู้ปกครอง  นักเรียน   
                   และครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
ปี พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารเรียนแบบ  318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) 

ผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 14 คน ผู้บริหาร 
โรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสามารถ  อินตามูล  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียน 
บ้านสันก าแพง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  
  
 

2. สภำพทั่วไป  
2.1  ที่ตั้งโรงเรียนบ้ำนสันก ำแพง 

เลขที่ 52/4 หมู่ที่ 8 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากศูนย์ราชการอ าเภอ 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 10 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา 

 

แผนที่ตั้งโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนบ้ำนสันก ำแพง 
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          2.2  จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตบริกำรของโรงเรียน 
 หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนมี  6  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  5 , 6  ,  7  , 8  ,  9  และ  10   
ต าบลสันก าแพง  และนอกเขตบริการทั่วไปทั้งภายในอ าเภอสันก าแพงและต่างอ าเภอใกล้เคียง  ได้แก่  
อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสารภี  อ าเภอแม่ออน  และในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง  ได้แก่  อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน 
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3. ข้อมูลบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2564  
  1. จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 147 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู  87  คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราวครูอัตราจ้าง 36  คน ครูชาวต่างชาติ 12 คน เจ้าหน้าที่ / ภารโรง / แม่บ้าน / แม่ครัว รวม   12  คน  
  

ต าแหน่ง จ านวน 

เพศ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิทยฐานะ 

จ านวน 
ช่ัวโมงท่ีสอน 

จ านวนช่ัวโมง 
ที่พัฒนา 

ชำย หญิง 
ป.
โท 

ป.
ตร ี

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตร ี

คศ
.4 

คศ.
3 

คศ.
2 

คศ.
1 

ครู
ผู้ช่วย 

น้อย
กว่ำ 
15 

15 - 
20 

มำก
กว่ำ 
20 

น้อย
กว่ำ 
20 

20 - 
30 

มำกก
ว่ำ 30 

ผอ.รร. 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - 

รอง ผอ.รร. 3 1 2 2 1 - - - 2 - - - - - - 2 - 

ผช.ผอ.รร. 4 1 3 3 1 - - 2 1 1 - - 4 - - 4 - 

คร ู 81 25 56 34 50 - 1 36 19 9 16 - 67 14 40 29 12 

ลูกจ้างประจ า 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(ครูอัตราจ้าง) 

32 6 26 1 31 - - - - - - - 28 5 13 20 - 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(ครูชาวต่างชาต)ิ 

10 7 3 - 7 3 - - - - - - 10 0 10 - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
( เจ้าหน้าที/่ภารโรง 
แม่บ้าน/แม่ครัว ) 

19 3 16 0 6 13 - - - - - - - - - - - 

นศ.ฝึก
ประสบการณ์ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

บุคคลอื่น ๆ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 151 45 106 41 86 24 1 36 20 10 16 - 108 19 54 49 12 

 
จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง จ ำนวนชั่วโมง 

- สาขาที่ขาดแคลนครู  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           จ านวน       1   คน 
    2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จ านวน       2   คน 
    3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   จ านวน       1   คน 
   4) การศึกษาพิเศษ     จ านวน       1  คน 
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4.  ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564   
4.1 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้น และเพศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564) 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชำย หญิง 

อนุบาล 2  (อายุ 4-5 ปี) 37 38 75 
อนุบาล 3  (อายุ 5-6 ปี) 52 54 106 

รวม 89 92 181 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 172 197 369 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 204 180 384 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 166 155 322 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 143 159 303 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 148 160 308 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 150 134 284 

รวม 982 986 1,970 
รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,074 1,079 2,151   

             
2) จ ำนวนนักเรียนลักษณะพิเศษเรียนรวม จ ำแนกตำมควำมบกพร่อง ปีกำรศึกษำ 2564 

 

ระดับชั้น 
จ ำแนกตำมควำมบกพร่อง 

ทำงสติปัญญำ ทำงร่ำงกำย ทำงกำรเรียนรู้ ออทิสติก รวม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - - - 1 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 - 10 2 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - - 15 1 16 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - - 21 2 23 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - - 17 1 18 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 14 - 16 
รวมจ ำนวนทั้งหมด 2 1 77 7 87 
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5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
   
                       สภำพควำมพอเพียงของอำคำรเรียน อำคำรประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐำน 

รายการ 
จ านวน 

ที่มี 
จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน 
สภาพการใช้งาน 

ดี พอใช้ 
ทรุด
โทรม 

รอรื้อ
ถอน 

อำคำรเรียน (หลัง) 6 - - 4 - - - 

⚫ ห้องเรียน (ห้อง) 48 67 19 48 - - - 

อำคำรประกอบ        

⚫ ห้องส้วม (ที)่ 34 67 33 34 - - - 

⚫ บ้านพักครู (หลัง) 2 2 -  2 -  

⚫ อาคารฝึกงาน (หลัง) 1 1 -  1 - - 

⚫ อาคารอเนกประสงค์ (หลงั) 1 1 -  1 - - 

⚫ หอประชุม (หลัง) 1 1 -  1 - - 

⚫ โรงอาหาร (หลัง) 1 1 -  1 - - 

ครุภัณฑ์พื้นฐำน        

⚫ โทรศัพท์ (เลขหมาย) 1 1 - 1 - - - 

⚫ คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 160 160 - - 160 - - 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)        
……………………………        

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC 2564 
 
6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 มีการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
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แผนภูมิ 1  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านสันก าแพง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

(นายสามารถ  อนิตามูล) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

(นายพรหมมนิทร์ ดอยลอม
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

(นางสาวกฤตกิา  คงชม) 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

(นางสาวทพิย์หทยั  ทดเพชร) 

ฝ่ายบริหารบุคลากร 

(นายพรหมมินทร์ ดอยลอม)

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ

โรงเรียน 
ชมรมผูป้กครองและครู คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

 

-  งานพฒันาหลกัสูตร   
    สถานศึกษา    
- งานพฒันากระบวนการเรียนรู้    
- งานการวดั ประเมินผลและ   
   เทียบโอนผลการเรียน   
- งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
   การศึกษา    
- งานพฒันาส่ือ นวตักรรมและ    
   เทคโนโลย ี
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานพฒันาระบบการประกนั   
   คุณภาพภายใน และ 
   มาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมความรู้ดา้น 
  วชิาการแก่ชุมชน 

- งานประสานความร่วมมือใน 
   การพฒันาวชิาการกบั 
   สถานศึกษาอ่ืน 

- งานส่งเสริมสนบัสนุน 
   งานวชิาการ 
- งานส่งเสริมสนบัสนุน งาน 
   วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว  
   องคก์ร หน่วยงานอ่ืนท่ีจดั 
   การศึกษา 
- งานคดัเลือกหนงัสือแบบเรียน    
   เพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
-  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

- งานจดัท าแผนปฏิบติัการ   
  ใชจ่้าย 
- งานจดัท าและเสนอขอ 
   งบประมาณ 

- งานจดัสรรงบประมาณ 

- งานอนุมติัการใชจ่้าย    
  งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ ติดตาม  
   ประเมินผลและรายงาน 

- งานระดมทรัพยากรเพื่อ 
  การศึกษา 
- งานบริหารงานการเงิน 

- งานบริหารบญัชี 

- งานบริหารพสัดุและ 
   สินทรัพย ์
- งานอื่น ๆ ท่ีไดรั้บ 
   มอบหมาย         

 

- การวางแผนอตัราก าลงั 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานส่งเสริมมาตรฐาน   
  วชิาชีพ 

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
  บุคลากร 
- งานส่งเสริมมาตรฐาน 
  วชิาชีพ 

- งานส่งเสริมและยกยอ่ง 
  เชิดชูเกียรติ 
- งานพฒันาขา้ราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา 
- งานวนิยัและรักษาวนิบั 

- งานออกจากราชการ 
- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

- งานธุรการ 
- งานเลขานุการ    
   คณะกรรมการสถานศึกษา   
   ขั้นพ้ืนฐาน 

- งานพฒันาระบบเครือข่าย 
   สารสนเทศ 

- งานจดัระบบบริหาร และ 
  พฒันาองคก์ร 
- งานส่งเสริมสนบัสนุนดา้น 
   วชิาการ งบประมาณ      
   และบุคลากร 
- งบประมาณและบุคลากร 
- งานจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

- งานรับนกัเรียน 

- งานส่งเสริมประสานงาน 
   ทางการศึกษาในระบบ  
   นอกระบบ และตาม 
   อธัยาศยั 
- งานประชาสัมพนัธ์การศึกษา 
- งานประสานราชการกบั     
   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   หน่วยงานอ่ืน 

- งานบริการสาธารณะ 
- งานจดัระบบควบคุภายใน 

- งานอาคารสถานท่ี และ 
   สภาพแวดลอ้ม 

- งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
- งานความสัมพนัธก์บัชุมชน 

- งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (RT, NT และ O-NET)  
       ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT และ O-NET) ของนักเรียนชั้นประถม 
   ศึกษาปีที่ 1 (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 
 
 
 

ที ่ กลุ่มสำระ 

ผลกำรประเมิน (ค่ำเฉลี่ย) 
ปีกำรศึกษำ 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน

ระหว่ำงปี 
2562 และ 2563 

2561 2562 2563 

1. 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
1. การอ่านออกเสียง 74.92 74.69 67.83 ลดลง 
2. การอ่านรู้เรื่อง 79.03 79.10 65.43 ลดลง 
ค่ำเฉลี่ยรวม 76.97 76.90 66.63 ลดลง 

2. 

ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
1. ความสามารถด้านภาษาไทย 
   (ความสามารถด้านภาษาไทย) 

56.46 54.34 51.43 
ลดลง 

2. ความสามารถด้านการค านวณ 
   (ความสามารถด้านคณิตศาสตร์) 

49.65 54.00 39.16 
ลดลง 

3. ความสามารถด้านเหตุผล 50.38 - - - 
ค่ำเฉลี่ยรวม 54.17 52.17 45.29 ลดลง 

3. 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
1. ภาษาไทย 58.90 52.69 62.74 เพ่ิมข้ึน 
2. ภาษาอังกฤษ 45.11 34.91 57.90 เพ่ิมข้ึน 
3. คณิตศาสตร์ 42.81 35.88 37.80 เพ่ิมข้ึน 
4. วิทยาศาสตร์ 42.62 38.04 41.91 เพ่ิมข้ึน 
ค่ำเฉลี่ยรวม 47.36 40.38 50.09 เพ่ิมข้ึน 

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
              มีจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
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กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 

 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
กำรอ่ำนออกเสียง 74.92 74.69 67.83 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 79.03 79.10 65.43 
รวม 2 สมรรถนะ 76.97 76.90 66.63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74
.92 79

.03

76
.67

74
.69 79

.1

76
.9

67
.83

65
.43 66
.63

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563
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ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 – 2563 

 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
ด้ำนภำษำ (Literacy) 57.00 56.46 

ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 38.29 49.65 
ด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) 51.69 50.38 

รวม 3 ด้ำน 48.99 52.17 
 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ด้ำนคณิตศำสตร์ (Mathematics) 54.00 39.16 

ด้ำนภำษำไทย (Thai language) 54.34 51.43 

รวม 2 ด้ำน 54.17 45.29 
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ด้ำนภำษำไทย ด้ำนคณิตศำสตร์ รวม 2 ด้ำน

แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 แต่ละด้ำน

ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563

54
.17

45
.29

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

รวม 2 ด้ำน

แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3

ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

13 

 

กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2563 

 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
ภำษำไทย 51.11 58.90 52.69 62.74 

ภำษำอังกฤษ 42.35 45.11 34.91 57.90 
คณิตศำสตร ์ 44.12 42.81 35.88 37.80 
วิทยำศำสตร์ 41.60 42.62 38.04 41.91 
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ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563
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2.  รำงวัลที่โรงเรียนได้รับในรอบปีกำรศึกษำ 2563 
 

ที ่ ชื่อรำงวัล 
รำงวัล/ เกียรติบัตร/ กิจกรรม 

วำระโอกำส 

หน่วยงำนที่มอบ 
วัน/ เดือน/ ปี   

ที่รับมอบ 
1. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   
ปีการศึกษา 2562 – 2566 

2. การจัดประสบการณ์ที่ดีที่สุด  
(Best Practice) ปีการศึกษา 2563  
“การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา Constructionism ระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสันก าแพง” 

ผลงานวิชาการสามารถน า  
“เป็นต้นแบบ” ในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
(23 กันยายน 2563) 

3. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

การน าเสนอผลงานการประเมิน
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
และเครือข่าย ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
(29 ตุลาคม 2563) 

  
 

3. รำงวัลที่ผู้บริหำรได้รับในรอบปีกำรศึกษำ 2563  
 

ที ่ ชื่อครู และบุคลำกร 
รำงวัล/ เกียรติบัตร/ กิจกรรม 

วำระโอกำส 

หน่วยงำนที่มอบ 
วัน/ เดือน/ ปี  

ที่รับมอบ 
1 
 

นายพรหมมินทร์  ดอยลอม 1. รางวัลผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่
ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
(16 มกราคม 2564) 

2. การน าเสนอผลงานการประเมิน
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือข่าย ปีการศึกษา 2563 ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ“ดี
เยี่ยม” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
(29 ตุลาคม 2563) 
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4. รำงวัลที่ครูและบุคลำกรได้รับในรอบปีกำรศึกษำ 2563 
 

ที ่ ชื่อครู และบุคลำกร 
รำงวัล/ เกียรติบัตร/ กิจกรรม 

วำระโอกำส 

หน่วยงำนที่มอบ 
วัน/ เดือน/ ปี  

ที่รับมอบ 
รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับประเทศ 
1. นางสาวชลธิชา     นามสง่า 

  
รางวัลผู้ก ากับการแข่งขันโครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ-เนตรนารี 
ได้รับรางวัลระดับชมเชย 
ระดับประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(15 กันยายน 2563)  

2. ว่าที่ร้อยตรีวรภัทร เลิศวงศ์ร่วมเย็น รางวัลผู้ก ากับการแข่งขันโครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ-เนตรนารี 
ได้รับรางวัลระดับชมเชย 
ระดับประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(15 กันยายน 2563)  

รำงวัล/โล/่เกียรติบัตร ระดับภำค 
1. นางสาวชลธิชา     นามสง่า 

 
รางวัลผู้ก ากับการแข่งขันโครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ-เนตรนารี
ได้รับรางวัลระดับ ชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(20 สิงหาคม 2563) 

2. ว่าที่ร้อยตรีวรภัทร เลิศวงศ์ร่วมเย็น รางวัลผู้ก ากับการแข่งขันโครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ-เนตรนารี
ได้รับรางวัลระดับ ชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(20 สิงหาคม 2563) 

รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ         
1. นางบุญญาดา         เบ้าหล่อเพชร 

นางสาวพรภัทรินทร์ ธรสุปรีย์ธรรม 

นางสุทธิพร           บุญเมือง 
นางส ารวย            ไชยสาร 

นายนรินทร์           สามใจ 

นางสุพิน              มณีศรีสุวรรณ 

การน าเสนอผลงานการประเมิน
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือข่าย ปีการศึกษา 2563  
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
 (29 ตุลาคม 2563) 
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ที ่ ชื่อครู และบุคลำกร 
รำงวัล/ เกียรติบัตร/ กิจกรรม 

วำระโอกำส 

หน่วยงำนที่มอบ 
วัน/ เดือน/ ปี  

ที่รับมอบ 
รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ         
2. นางสาววีรนุช        ชุดเงิน ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ได้ “ยอดเยี่ยม 
เป็นต้นแบบ” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
(29 กันยายน 2563) 

3. นางสาวสุพัฒิดา    เรืองนามกิจ รางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
   (16 มกราคม 2564) 

4. นางบุญญาดา       เบ้าหล่อเพชร 
นางพรพิมล         ทามี 
นางอังศุมาลิน      โกษศิริศิลป์ 
นางสาวกฤตพร    เขียวฮ่าม 
นายรชต            วงศ์สุธางศ์รัตน์ 
นางเสาวคนธ์      แสนวิไล 
นายณัฐวุฒิ         สายสุภา 

ครูดีศรีสันก าแพง เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
 (16 มกราคม 2564) 

5. นางสาวทิยานนท์  คงค าเปา 
นางสาววรรณภา  ชูสร้อย 

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เนื่องในวันครู  
ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
 (16 มกราคม 2564) 

6. นางสาวพิชภัค     สายสนองยศ 
นายจตุทร          สารวัตร 
Mr.Sotelo Candelario Maling 

ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
 (16 มกราคม 2564) 

7. นางสาวพิมพร     ชาวน่าน 
นางสาวศิรินันท์    ใจอ้าย 

ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา เนื่องในวันครูประจ าปี 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
 (16 มกราคม 2564) 
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5. รำงวัลที่นักเรียนได้รับในรอบปีกำรศึกษำ 2563 
 

ที ่ ชื่อนักเรียน 
รำงวัล/ เกียรติบัตร / กิจกรรม 

วำระโอกำส 
หน่วยงำนที่มอบ 

วัน/ เดือน/ ปีท่ีรับมอบ 

รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับประเทศ         

1. 
 
 

เด็กหญิงปาณิสรา      สานปมิปา 
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ยอดกันทา
เด็กหญิงแพรวา        ทองประจักร 
 

รางวัล ชมเชย ประเภทเนตรนารีสามัญ 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(15 กันยายน 2563) 

2. เด็กหญิงณัฐณิชา      พรมมา 
เด็กหญิงอินทิรา       ดวงค าซาว         
เด็กหญิงสุภัสสรา      อุ่นเรือน            
เด็กหญิงนันทิกานต์   ชัยประสิทธิ์       
เด็กหญิงนันทิชา       สองแก้ว           
เด็กหญิงกุลภัสร์       นันป้อ             
เด็กหญิงณัฐวิพา       พูลสวัสดิ์          
เด็กหญิงไอริณ         เหลาคม 
เด็กหญิงฟ้าใส         มะยมตัน 
เด็กหญิงพนัทดา      เดชปันค า 
เด็กหญิงนริศร         ทรายค า 
เด็กหญิงนภัทร        ตาดวง 
เด็กหญิงอชิรญาณ์    ข าชัยภูมิ 
เด็กหญิงสุภิชญา      เมืองตา  
เด็กหญิงชนากาญต์   ใจล าปาง 
เด็กหญิงณัฐณิชา      แก้วยะ             
เด็กหญิงลัลน์ลลิต     ผ่องปัญญา        
เด็กหญิงกนกพร       ค าลือ 
เด็กหญิงจันทรกานต์  ทนันไชย
เด็กหญิงซารีน่า        ท้าวศรี 
เด็กหญิงณัฐริกา       ยาน๊ะ 
เด็กหญิงนิชานันท์     การอินทร์ 
เด็กหญิงพัทธวรรณ   ไชยขันธ์  
 

รางวัล ชมเชย ประเภทเนตรนารีสามัญ 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(15 กันยายน 2563) 
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ที ่ ชื่อนักเรียน 
รำงวัล/ เกียรติบัตร / กิจกรรม 

วำระโอกำส 
หน่วยงำนที่มอบ 

วัน/ เดือน/ ปีท่ีรับมอบ 
รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับประเทศ 
3. เด็กหญิงชิชญาส์       เดชผล 

เด็กหญิงสุจิรา          ใจเคย 
เด็กหญิงฐิติรัตน์       บุญทาขันแก้ว
เด็กหญิงกุลกัลยา      บุญฟู 
เด็กหญิงชุณห์พิมาณ  เงินค าจันทร์ 
เด็กหญิงเพียงฟ้า      ทิพย์อักษร
เด็กหญิงปัณพร        ไชยวงค์ 
เด็กหญิงอภิชญา      กันตีฟอง 
เด็กหญิงพิชชาภา     สิทธิพานิช 

รางวัล ชมเชย ประเภทเนตรนารีสามัญ 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(15 กันยายน 2563) 

รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับภำค     
1. 
 
 

เด็กหญิงอัจฉราภา   ใจค ามูล 
เด็กชายสรวุชญ์      อุทัศ 

รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ รายการ 
“พญาแล VTEA Crossword A - Math 
Kumkom Challenge 2020” ประเภท 
ค าคม ระดับประถม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(20 ธันวาคม 2563) 
 

2. เด็กชายสรวุชญ์      อุทัศ รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ รายการ 
“Word Wizard Crossword A - Math 
Kumkom Challenge 2020”ประเภท 
เอแม็ท ระดับประถม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(20 ธันวาคม 2563) 
 

3. เด็กหญิงอัจฉราภา  ใจค ามูล 
เด็กชายพีรดนย์     จินะ 

รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ จากผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ชัยภมูิ รายการ 
“พญาแล Supreme KST Logic Game 
2020”ณ ชัยภูมิประเภทค าคม 
ระดับประถม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(20 ธันวาคม 2563) 
 

4. เด็กชายสรวุชญ์      อุทัศ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ถ้วยเกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิ ณ ชัยภูมิ รายการ “พญาแล VTEA 
Crossword A - Math Kumkom 
Challenge 2020”ประเภท เอแม็ท 
ระดับประถม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(20 ธันวาคม 2563) 
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ที ่ ชื่อนักเรียน 
รำงวัล/ เกียรติบัตร / กิจกรรม 

วำระโอกำส 
หน่วยงำนที่มอบ 

วัน/ เดือน/ ปีท่ีรับมอบ 
รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับภำค     
5. เด็กหญิงอัจฉราภา   ใจค ามูล รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วย

เกียรติยศ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ณ ชัยภูมิรายการ “พญาแล Supreme 
KST Logic Game 2020” 
ณ ชัยภูมิ ประเภท ปริศนา
พจนานุกรมไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(20 ธันวาคม 2563) 
 

รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
1. 
 
 

เด็กหญิงปาณิสรา     สานปิมปา 
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ยอดกันทา
เด็กหญิงแพรวา       ทองประจักร 
เด็กหญิงณัฐณิชา     พรมมา 
เด็กหญิงอินทิรา      ดวงค าซาว         
เด็กหญิงสุภัสสรา     อุ่นเรือน            
เด็กหญิงนันทิกานต์  ชัยประสิทธิ์       
เด็กหญิงนันทิชา      สองแก้ว           
เด็กหญิงกุลภัสร์      นันป้อ             
เด็กหญิงณัฐวิพา      พูลสวัสดิ์          
เด็กหญิงไอริณ        เหลาคม 
เด็กหญิงฟ้าใส         มะยมตัน 
เด็กหญิงพนัทดา      เดชปันค า 
เด็กหญิงนริศร         ทรายค า 
เด็กหญิงนภัทร        ตาดวง 
เด็กหญิงอชิรญาณ์    ข าชัยภูมิ 
เด็กหญิงสุภิชญา      เมืองตา  
เด็กหญิงชนากาญต์   ใจล าปาง 
เด็กหญิงณัฐณิชา      แก้วยะ             
เดก็หญิงลัลน์ลลิต     ผ่องปัญญา         
 

รางวัล ชนะเลิศ ประเภทเนตรนารีสามัญ 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1 
(20 สิงหาคม 2563) 
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ที ่ ชื่อนักเรียน 
รำงวัล/ เกียรติบัตร / กิจกรรม 

วำระโอกำส 
หน่วยงำนที่มอบ 

วัน/ เดือน/ ปีท่ีรับมอบ 
รำงวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
1. เด็กหญิงกนกพร       ค าลือ 

เด็กหญิงจันทรกานต์  ทนันไชย
เด็กหญิงซารีน่า        ท้าวศรี 
เด็กหญิงณัฐริกา       ยาน๊ะ 
เด็กหญิงนิชานันท์     การอินทร์ 
เด็กหญิงพัทธวรรณ   ไชยขันธ์ 
เด็กหญิงชิชญาส์       เดชผล  
เด็กหญิงสุจิรา          ใจเคย 
เด็กหญิงฐิติรัตน์       บุญทาขันแก้ว
เด็กหญิงกุลกัลยา      บุญฟู 
เด็กหญิงชุณห์พิมาณ  เงินค าจันทร์ 
เด็กหญิงเพียงฟ้า      ทิพย์อักษร 
เด็กหญิงปัณพร        ไชยวงค์ 
เด็กหญิงอภิชญา      กันตีฟอง 
เด็กหญิงพิชชาภา     สิทธิพานิช 

  

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

21 

6. ข้อมูลงบประมำณ ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 
 

ประเภท แหล่งงบประมำณ จ ำนวน 
1.  เงินอุดหนุน 
 

1.1 เงินอุดหนุนรำยหัว 3,864,250 
  • ระดับก่อนประถม 
      • ระดับประถมศึกษา 

317,900 
3,546,350 

1.2 เงินอุดหนุน (เรียนฟรีมีคุณภำพ 15 ปี) 11,905,869 
    1) เงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน         1,000 
    2) เงินค่ำหนังสือเรียน 
       • ระดับก่อนประถม 
       • ระดับประถม 

1,270,304 
37,400 

1,232,904 

    3) เงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
      • ระดับก่อนประถม 
      • ระดับประถม 

765,335 
37,400 

727,935 
    4)  เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
      • ระดับก่อนประถม 
      • ระดับประถม 

732,900 
56,100 

676,800 

    5) เงินค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
      • ระดับก่อนประถม 
      • ระดับประถม 

976,330 
80,410 

895,920 
1.3 เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน 8,160,000 
รวมเงินอุดหนุน 15,770,119 

2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 2.1 ค่ำจ้ำงบุคลำกร 
      • ระดับก่อนประถม 
      • ระดับประถมศึกษา 

8,045,800 
1,396,000 
6,649,800 

2.2 ค่ำเรียนคอมพิวเตอร์ 
      • ระดับก่อนประถม 
      • ระดับประถมศึกษา 

597,350 
37,400 

559,950 
2.3 ค่ำจัดกิจกรรมบูรณำกำร Constructionism 
       • ระดับก่อนประถม 
       • ระดับประถมศึกษา 

821,400 
74,800 

746,600 
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ประเภท แหล่งงบประมำณ จ ำนวน 
2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 2.4 ค่ำห้องเรียนพิเศษ SMP 

       • ระดับประถมศึกษา 
855,900 
855,900 

2.5 ค่ำห้องเรียนพิเศษ MEP 
       • ระดับก่อนประถม 
       • ระดับประถมศึกษา 

855,900 
162,000 
693,900 

รวม 11,176,350 
3.  เงินรำยอ่ืน ๆ  
 

2.5 ค่ำห้องเรียนพิเศษ MEP 
       • ระดับก่อนประถม 
       • ระดับประถมศึกษา 

855,900 
162,000 
693,900 

รวม 11,176,350 
รวมเงินรำยได้สถำนศึกษำ 12,871,700 

รวมงบประมำณปีกำรศึกษำ 2564 28,641,819 
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ส่วนที่  2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดรับกับนโยบายการจัด

การศึกษาของรัฐบาลสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นัยแห่ง
การเร่งรัดคุณภาพทางการศึกษาเพ่ือยกระดับองค์ความรู้และความก้าวหน้าให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส่งเสริมรักการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่น จัดระบบการจัดการความรู้สาระเพ่ิมเติมสอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษา ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกบน
พ้ืนฐานความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน โดยวัดผลผ่านการทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติ  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเสมอภาคและความเป็นธรรม ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพครูผู้สอนให้ก้าวล้ าน าเทคโนโลยี  เปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการสื่อสารและน าเสนอองค์ความรู้ของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
ปรัชญำ (Philosophy) 

เด็กเป็นส าคัญ  รังสรรค์องค์ความรู้ ชูเทคโนโลยี  มีคุณธรรม ด ารงตนเป็นพลเมืองดี 
ค ำขวัญ 

เรียนดี  มีมารยาทงาม 
สีประจ ำโรงเรียน 

สีแดง 
หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  การเสียสละ 
สีขำว 
หมายถึง  ความซื่อสัตย์  ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ 

 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพงเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)             
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นพลโลก โดยการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพ 
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เอกลักษณ์  ( Uniqueness  ) 
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  ( Constructionism  ) 
 

อัตลักษณ์  ( Identity ) 
นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์บูรณาการการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลกระดับมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้สืบสานภมูิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism) 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
9. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลกระดับมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
3. ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่า สืบสานภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
4. ผู้เรียนทุกคนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
6. ครูผู้สอนทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา   
    (Constructionism) 
7. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
9. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
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กลยุทธ์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
 โครงกำรในกำรด ำเนินงำน 

     1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
     2. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้หนูน้อยปฐมวัย 
     3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
     4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย 
     5. โครงการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism)เด็กปฐมวัย 
     6. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program  (MEP)  
     7. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
     8. โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
     9. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     10. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     11. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     12. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
     13. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     14. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     15. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     16. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     17. โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     18. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
     19. โครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
     20. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน Mini  English Program  (MEP) 
     21. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า 
     22. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     23. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     24. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
     25. โครงการยกระดับการเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
     26. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โครงกำรในกำรด ำเนินงำน 

     1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 
     2. โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     3. โครงการสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
     5. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
         ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 โครงกำรในกำรด ำเนินงำน 

     1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียน 
     2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
     3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
          ขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
     4. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     5. โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
     6. โครงการนิเทศภายใน 
     7. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
     8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการพิเศษ 
     9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
     10. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
     11. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     12. โครงการกิจการนักเรียน 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ 

โครงกำรในกำรด ำเนินงำน 
     1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎี  Constructionism 
     2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism (5S) 
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ภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ 
 1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อม 
              ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และตาม 
              มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2561 
 2. จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน 2551 และตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 
ภำรกิจเสริมของสถำนศึกษำ 
 1. จัดการเรียนการรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาตามแนวทฤษฎี Constructionism 
 2. พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
 3. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ระดมทรัพยากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างาน 
   ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
5. สพฐ.บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
    สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียน 

              ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ 

              ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
5. สพฐ.บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
    สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
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รำยละเอียดของแผนงำน โครงกำร และประมำณกำรงบประมำณ 
จ ำแนกตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ 

1. ด้ำนแผนงำนงบประมำณ 6,714,704.22 
     1.1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน 2,899,329.22 
     1.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 5,000 
     1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
          ขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 

3,026,275 

     1.4 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 784,100 

2. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 4,509,916 

ระดับปฐมวัย (368,805) 
     2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 90,055 
     2.2 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้หนูน้อยปฐมวัย 45,000 
     2.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 5,000 
     2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย 47,100 
     2.5 โครงการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เด็กปฐมวัย 57,000 
     2.6 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program  (MEP)  110,950 
     2.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 
     2.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 8,700 
ระดับประถมศึกษำ (4,141,111) 
     2.9 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 42,935 
     2.10 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 68,000 
     2.11 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94,960 
     2.12 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 37,200 
     2.13 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 140,000 
     2.14 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 217,000 
     2.15 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 100,000 
     2.16 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 45,000 
     2.17 โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 204,858 
     2.18 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 161,655 
     2.19 โครงการนิเทศภายใน 1,000 
     2.20 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 6,000 
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กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ 
     2.21 โครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 674,800 
     2.22 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน Mini  English Program  (MEP) 514,050 
     2.23 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า 50,000 
     2.24 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 14,000 
     2.25 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 647,670 
     2.26 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 60,000 
     2.27 โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ 330,960 
     2.28 โครงการการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวม 48,760 
     2.29 โครงการยกระดับการเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 76,000 
     2.30 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติ 96,000 
     2.31 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 146,000 
     2.32 โครงการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
            ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

364,263 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 10,339,700 
     3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 47,500 
     3.2 โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 10,126,200 
     3.3 โครงการสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,000 
     3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันก าแพง 80,000 
     3.5 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
          ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

36,000 

4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 9,478,290 
     4.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและพัฒนาห้องปฏิบัติการพิเศษ 220,500 
     4.2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 30,000 
     4.3 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 9,034,200 
     4.4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 84,590 
     4.5 โครงการกิจการนักเรียน 109,000 

5. โครงกำรที่ตอบสนองอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  835,000 
     5.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎี  Constructionism 785,000 
     5.2 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism(5S) 50,000 

รวมทั้งหมด 31,877,610.22 
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รำยละเอียดของโครงกำร และกำรใช้งบประมำณ 
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ชื่องำน /โครงกำร        บริหารจัดการโรงเรียน 
แผนงำน  บริหารงบประมาณ 
ยุทธศำสตร์           
กลยุทธ์ สพป.ชม.1  กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที ่ 5 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 2   
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  คณะผู้บริหาร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม  2564  –  30  กันยายน 2565 

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าอ าเภอ มีนักเรียนทั้งสิ้น  
2,149 คน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบจ านวน 6 หลัง มีบุคลากร 151 คน เป็นโรงเรียนทางเลือกจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฎี สร้างสรรค์ด้วยปัญญา โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล  และจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรงบประมาณส าหรับบริหารจัดการทั้งด้านการเรียนการสอน 
และการให้บริการให้เหมาะสมและพอเพียง 
              ดังนั้นทางคณะบริหารจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้การด าเนนิการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการให้บริการจัดการศึกษาแก่ชุมชน 
             2. เพ่ือจัดหางบประมาณส าหรับบริหารงานทั้ง  4  ฝ่าย 
 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. บริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน 
    ตลอดปีงบประมาณ 2565 
2. สนับสนุนส่งเสริมงานทั้ง  4  ฝ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  
           เชิงคุณภำพ 
           1. โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย 
               และจุดเน้นของโรงเรียน 
           2. การบริหารจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค(ค่า

กระแสไฟฟ้า ,ค่าน้ าประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ราชการ,ค่าน้ ามันยานพาหานะและเครื่องตัดหญ้า,ค่า
อินเทอร์เน็ต)ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และงบส ารองจ่ายอื่นๆ 

1 - 10 ก.ย. 64 
 

 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
และคณะ 

 2. วางแผนจัดสรรงบประมาณและหางบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียน 

11 – 20  ก.ย. 64 

3. พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานในโรงเรียน 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
4. ติดตามรายงานสรุปการใช้งบประมาณ 30 ก.ย.65  

 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 วางแผน
จัดสรรงบประมาณ 
ค่าสาธารณูปโภค 

- - - - - - - 

1. ค่ากระแสไฟฟ้า - 1,170,000 - - 390,000 
(MEP,SMP) 

- 1,560,000 

2. ค่าน้ าประปา - 180,000 - - - - 180,000 

3. ค่าโทรศัพท์ - 12,000 - - - - 12,000 
4. ค่าจัดส่งเอกสาร 
    ราชการ 

- 2,000 - - - - 2,000 

5. ค่าน้ ามัน   
    ยานพาหนะและ 
    เครื่องตัดหญ้า 

- 50,000 - - - - 50,000 

6. ค่าอินเทอร์เน็ต - 60,000 - - - - 60,000 
7. ค่าซ่อมแซม   
    ครุภัณฑ ์

- 335,855.22 - - - - 335,855.22 

8.ค่าเก็บขยะ - 48,000 - - - - 48,000 

3. กิจกรรมพัฒนาสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหารงาน
ในโรงเรียน 

- - 
 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 189,200 - - - 189,200 

 - ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า  90,000 - - - - 90,000 

 - ค่าป้ายชื่ออาคาร    
  พร้อมโลโก้ 

- 140,000 
 

- - - - 140,000 

 - ค่าอาหาร/อาหารว่าง  20,000     20,000 
5. งบส ารองจ่าย 

- ส ารองจ่ายโครงการ 
  พิเศษและเร่งด่วน 

- 253,074 
 

 

 - 7,200 
 

- 
 

260,274 
 
 

รวม - 2,312,929.22 189,200 - 397,200 - 2,899,329 
รวมทั้งสิ้น 2,502,129.22 397,200 2,899,329.22 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ   
 1. งบอุดหนุนรายหัวประถม (งบ 2565)           2,000,000        บาท 
 2. งบประมาณคงเหลือ               502,129.22    บาท 
 3. รายได้ ฯ (ห้องเรียนพิเศษ MEP,SMP)                 397,200         บาท 
 4. รายได้อ่ืน ๆ                           -         บาท 
           5. เงินบริจาค                         -         บาท 

รวมทั้งหมด                                                 2,899,329.22     บาท 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. งบประมาณที่จัดสรรบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
2. การจัดสรรงบประมาณท่ีล่าช้า 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า  
2. หาวิธีการบริหารจัดการ 

8. กำรประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ส ารวจ แบบส ารวจ 
 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
   1. โรงเรียนบ้านสันก าแพง  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่องำน /โครงกำร        จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
แผนงำน  บริหารงบประมาณ 
สนองนโยบำย สพฐ.        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.1  กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 1 - 6 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 2   
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสายทอง  ใจปัญญา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9  ก าหนดไว้ว่า 
การบริหารส่วนราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานต้องให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  อีกทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการใช้งบประมาณได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา  นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงเห็นควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดแผนงานสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของสพฐ.และแผนกลยุทธ์ 
    ของโรงเรียน 
3. เพ่ือให้การใช้งบประมาณที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
          1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ   
             ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความสอดคล้องด้านนโยบาย จุดเน้นของสพฐ.และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
  

เชิงคุณภำพ 
      1. โรงเรียนมกีารบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้นของส านักงาน 
          คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและใช้งบประมาณในการบริหารจัดการอย่างมี   
          ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และมอบหมาย
ภาระงาน 

15-20 ส.ค.64 นางสาวกฤติกา  คงชม 

2. ประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ส.ค.64  นางสาวกฤติกา  คงชม 

3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าร่างแผนฯให้
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ  

10 – 21 ก.ย.64 นางสายทอง  ใจปัญญา 

4. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติงานประจ าปี 22 – 30 ก.ย.64 นางสายทอง  ใจปัญญา 
5. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ 30 ก.ย. 65 นางสาวกฤติกา  คงชม 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม
(บำท) 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
1.1 วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ 
1.2 จัดท าคู่มือท าแผนปฏิบัติการ 

- - 
 

250 - - - 
 

250 

2. กิจกรรมที่ 2 
ประชุมชี้แจงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

- - - - - - - 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนา
จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 

 
- 

 
1,000 

 
250 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,250 

4. กิจกรรมที่ 4  จัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

- -  
3,500 

- - - 3,500 

5. กิจกรรมที่ 5  ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาฯเพ่ือ
ขออนุมัติ 

- - - - - - - 

รวม  5,000 - 5,000  
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว     5,000 บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        - บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา        -    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ                 - บาท 

รวมทั้งหมด                  5,000  บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

- ระยะเวลาในการจัดท ามีน้อยเพราะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ มาแทรก 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - เตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อยให้มากข้ึน 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 90  ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ด าเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้   

ส ารวจ รายงานสรุปผลโครงการ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่องำน/โครงกำร        โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)    
แผนงำน                      บริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศำสตร์         ข้อที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  ด้าน 3 ข้อที่ 1 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
    นโยบายที่ 4 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.4  ตัวชี้วัด 1 
จุดเน้น             - 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  2  ข้อที่  2.2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564   -   30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

……………………………………………………………………………………………………………....... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 5 มาตราที่  54 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลา  12  ปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พุทธศักราช 2533 มาตรา 
110 วรรค 1 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการเพื่อบริหารงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุน 
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างทั่วถึง 

 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษา 

 
        เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ก.ย.64 นายกิติพันธ์  พรหมชนะ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย ได้แก่  

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือ ฝ่ายแผนและ
งบประมาณเพ่ือวางแผนด าเนินการ 

ก.ย.64 

3. ด าเนินการตามแผนงาน 
    3.1 หนังสือเรียน 
         -  ส ารวจหนังสือ 8 กลุ่มสาระท่ีขาด ช ารุด                     
จากปีที่แล้ว ต้องการเพ่ิมเติม 
        - ส ารวจหนังสือใหม่ที่จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
        - ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน 
        - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน 
        - ด าเนินการคัดแยกและแจกหนังสือให้นักเรียน 
    3.2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
       - ส ารวจยอดเงินที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้น
สังกัด จากหนังสือรับและสมุดบัญชีธนาคาร 
      - จัดท าเอกสารการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน 
      - ครูที่ปรึกษาด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์           
การเรียน 
    3.3 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   

 
 

ก.พ.65 –  
มี.ค.65 

 
 
 
 
 

มี.ค.65 – 
เม.ย.65 
พ.ค.65 

 
  

พ.ค.65 
 

1.นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 
2.นางอ าภา  ศรีชะนา 
3.นางสายทอง  ใจปัญญา 
4.นางสาวจีรนันท์ ธนันวัฒน์เมธ ี
5.นายประกิจ จักรแก้ว 
6.นางเสาวคนธ์ แสนวิไล 
7.นางคณิตตา  บุญทา 
8.นางสาวจันจิราภา เทพซาว 
9.นางสาวกชกร  ใจระวัง 
10.นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

1. ค่ำหนังสือเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือคัดเลือกหนังสือเรียน 
- จัดหาหนังสือแบบเรียน 
ให้นักเรียนอนุบาล  ถึง 
ชั้น ป. 6 ทุกคน 
- ด าเนินการคัดแยกและ
แจกหนังสือให้นักเรียน 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 

1,457,275 
 

- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 

 
- 
 

1,457,275 
 

- 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การ
เรียน ให้ผู้ปกครองเพ่ือ
น าไปจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนส าหรับนักเรียน 

 
- 

 
804,900 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
804,900 

3. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
- จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้ผู้ปกครองเพ่ือ
น าไปจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนทุกคน 

 
- 

 
764,100 

 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
764,100 

รวม - 1,569,000 1,457,275 - - - 3,026,275 
หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ในกรณีเงินเหลือ โดยจะด าเนินการตามแนวปฏิบัติตามคู่มือแนวทาง 
             การด าเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
  

6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว            3,026,275   บาท 

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -    บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา        -        บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                    -    บาท 

รวมทั้งหมด                          3,026,275   บาท 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

- ระยะเวลาในการจัดท ามีน้อยเพราะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ มาแทรก  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - เตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้มากข้ึน 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนระดับอนุบาล –ป.6 ทุกคน 
    ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนระดับอนุบาล –ป.6 โรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ัง 5 รายการ

อย่างทั่วถึง 
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ชื่องำน/โครงกำร        โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนงำน                      บริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศำสตร์         ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                                          ในการจัดการศึกษา  
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  2  ข้อที่  2.2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  -  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

……………………………………………………………………………………………………………....... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

งานบริหารงานงบประมาณเป็นงานที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  เป็นงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบ
สนับสนุนให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ที่ใช้ในบางส่วนช ารุด  เนื่องจากการใช้งานเป็น
เวลานาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม บางส่วนที่ใช้ในการสอนล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหารท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน และผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบ
ราชการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ส าหรับอ านวยความสะดวก ให้กับนักเรียนครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนบ้าน
สันก าแพง 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานในโรงเรียนมีระบบ และประสิทธิภาพ 
 
3. เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 

1. โรงเรียนบ้านสันก าแพง มีครุภัณฑ ์เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน  
         

  เชิงคุณภำพ 
1. ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลของงาน 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ ตุลาคม 2564 นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3.2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565  

4. ประเมินผล กันยายน 2565 
5. สรุป รายงานผล กันยายน 2565 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำครุภัณฑ ์
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

1. ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      450,000 

 1.1 ตู้เหล็กแบบ 2  บาน  
จ านวน  5  หลัง 

- - 17,900 - - - 17,900 

 1.2 ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก  จ านวน  17 หลัง 

- - 78,710 - - - 78,710 

 1.3 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 
15 ลิ้นชัก จ านวน 2  หลัง 

- - 7,390 - - - 7,390 

 1.4 พัดลมแบบโคจรติด
เพดาน ขนาด 18 นิ้ว 
จ านวน  92  เครื่อง 

- - 184,000 - - - 184,000 

 1.5 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแบบติดตั้ง
พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 6 
เครื่อง 

- - 162,000 - - - 162,000 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์จ านวน 7  
เครื่อง 

- - 129,980 - - - 129,980 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำครุภัณฑ ์
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

 2.1 เครื่องพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชันแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)จ านวน  7 
เครื่อง 

- - 52,500 - - - 52,500 

 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  จ านวน 2 เครื่อง 

- - 9,980 - - - 9,980 

 2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 ชุด 

- - 17,000 - - - 17,000 

 2.4 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 6 เครื่อง 

- - 9,000 - - - 9,000 

 2.5 เครื่องเคลือบบัตร 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 1,500 - - - 1,500 

 2.6 เครื่องพิมพ์บัตร
ประจ าตัวนักเรียน จ านวน 
1 เครื่อง 

- - 25,000 - - - 25,000 

 2.7 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 15,000 - - - 15,000 

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  

- - - - - - 179,120 
 

 3.1 โทรทัศน์สีแอลอีดี  
(LED TV) แบบ Smart 
TV  ขนาด  55 นิ้ว  
จ านวน 3 เครื่อง   

- - 55,500 - - - 55,500 

 3.2 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 3,500  ANSI 
Lumens จ านวน 6 
เครื่อง 

- - 100,000 - - - 100,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำครุภัณฑ ์
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

 3.3 จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว  
จ านวน 4 จอ 

- - 23,620 - - - 23,620 

4. จัดซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป - - 25,000 - - - 25,000 
รวม - - 784,100 - - - 784,100 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน  ปีงบ 2565      334,100       บาท 

2. งบเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564   450,000       บาท 
  รวมทั้งหมด      784,100       บาท 

 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

- ราคาครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อยครั้ง 
  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ ล่วงหน้า 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
ทุกคนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับอ านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ  

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนมี สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อย่างเพียงพอ 
2. โรงเรียนด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่องำน/โครงกำร ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการเรียนการสอนปฐมวัย 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4   
             มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ นายนรินทร์ สามใจ      
                                         นางสาวราตีฟา ขันธวิธิ                           
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

......................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้นเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาการ                  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล พร้อมรับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ ที่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยผ่านกิจกรรมการเล่นอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ด้วยสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายปฐมวัย ประจ าอ าเภอสันก าแพง                    
โดยให้ความส าคัญต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ตรง มีทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถการเรียนระดบัปฐมวัย 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กระดับปฐมวัย 
2. เพ่ือฝึกปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็กระดับปฐมวัย 
3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์สื่อ ห้องเรียนเสริม ห้องจริยธรรม ห้องสมุดอนุบาล ห้องเศรษฐกิจ 
   พอเพียงและห้องนวัตกรรม  
4. เพ่ือจัดหาสื่อ – อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อทุกห้องเรียน 

 
3.  เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ   

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 
 2. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ 

3. เด็กปฐมวัยทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน 
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 เชิงคุณภำพ  
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 

 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ 
3. เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่าน 
4. โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีห้องเรียนเสริม และมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเอ้ือต่อพัฒนาการของเด็ก 

 

4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ                            

ในกำรด ำเนนิกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูชั้นปฐมวัยเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
    โครงการ 

ตุลาคม 64 นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ 
นายนรินทร์ สามใจ 
นางสาวราตีฟา ขันธวิธิ                           
 

2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหอ้งสื่อและแหล่งเรยีนรู้ปฐมวัย ต.ค. 64 - ก.ย.65 
3. จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 
    และสื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนการสอน   

ต.ค. 64 - ก.ย.65 

4. กิจกรรม หนูน้อยรักการอ่าน ต.ค. 64 - มี.ค.65 

5. ประเมินโครงการ / กิจกรรม ต.ค. 64 - ก.พ.65 
 

5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม  
ปรับปรุงและพัฒนา 
บริการสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ปฐมวัย 

- - 36,500 - - - 36,500 

2. กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์
ประจ าห้องเรียน 

- - 48,355 - - - 48,355 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 
หนูน้อยรักการอ่าน 
- จัดซื้อหนังสือนิทานและ
สื่อส าหรับทุกชั้นเรียน 
- จัดท าบันทึกรักการอ่าน 

- - 5,000 - - - 5,000 

4. ประเมินโครงการ / 
กิจกรรม 

- - 200 - - - 200 

รวม 90,055 - 90,055 
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หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว       36,700    บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (งบ 2/2563 ใช้ ภาคเรียนที่ 2/2564)            53,355    บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา                -        บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                           -    บาท 

รวมทั้งหมด                               90,055    บาท 
 

 7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
  ปัจจัยควำมเสี่ยง 

- การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง  
    แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
  
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  
    อย่างเหมาะสมกับวัย 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน   ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

3. ห้องเรียนอนุบาลและห้องกิจกรรมได้รับการปรับปรุง พัฒนา 
    ทุกห้องเรียน 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

4. ห้องเรียนอนุบาลและห้องกิจกรรมต่าง ๆ มีสื่อ - อุปกรณ์ครบ 
   ทุกห้องเรียน 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาการที่เหมาะสมกับวัย 
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน 
4. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้เข้าไปใช้บริการห้องศูนย์สื่อ ห้องเรียนเสริม ห้องนวัตกรรม  
    ที่มีสื่ออย่างหลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
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ชื่องำน/โครงกำร เปิดโลกการเรียนรู้หนูน้อยปฐมวัย 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย            ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น            ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4   
             มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร              นางส ารวย ไชยสาร      
                                         นายนรินทร์  สามใจ    นางสาวราตีฟา  ขันธวิธิ    
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

......................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้นเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาการ                  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล พร้อมรับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ ที่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานที่และเหมาะสมกับวัย ด้วยสื่อ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพ่ือเป็นพื้นฐาน
การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายปฐมวัย ประจ าอ าเภอสันก าแพง                    
โดยให้ความส าคัญต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ตรง มีทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการเปิดโลกการเรียนรู้
หนูน้อยปฐมวัย 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กระดับปฐมวัย 
2. เพ่ือศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรง โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยแก้ไขปัญหา เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา มีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์และน า 
   ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

                                          
3.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ    

1. เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถแก้ไขปัญหา การปรับตัว และน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เด็กปฐมวัยทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
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 เชิงคุณภำพ 
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 

 2. เด็กปฐมวัยได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง จากการไปแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ    
          นอกสถานศึกษา 

 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ                            
ในกำรด ำเนนิกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูชั้นปฐมวัยเพ่ือชี้แจงจัดกิจกรรม ต.ค. 64 นางส ารวย ไชยสาร 
นายนรินทร์  สามใจ 
นางสาวราตีฟา  ขันธวิธิ 
 

2. ประสานงานติดต่อแหล่งเรียนรู้ ไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ Hidden Village Chiang Mai เมือง
ไดโนเสำร ์

พ.ย. 64 –26 ก.พ. 65 

3. ประเมินโครงการ / กิจกรรม ก.ย. 65 

 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ไปทัศนศึกษำ Hidden Village Chiang Mai เมืองไดโนเสำร ์
1. ค่ารถบัสโดยสาร 4 คัน 

คันละ 5000 บาท 
- 20,000 - - - - 20,000 

2. ค่าบัตรเข้าชมนักเรียน 
100 x 188=18,800 

- 18,800 - - - - 18,800 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 - - - - - 1,000 
4. ค่าน้ าดื่มและของว่าง 

188 x 20 = 3,760 
- 3,760 - - - - 3,760 

5. ค่าเอกสาร/ใบกิจกรรม - - 1,240 - - - 1,240 
6. ประเมินโครงการ/ 

กิจกรรม 
- - 200 - - - 200 

รวม 45,000 - 45,000 
หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
   1. เงินอุดหนุนรายหัว              45,000   บาท 
  2. เงินเรียนฟรี 15 ปี               -   บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา                    -      บาท 
     4. เงินอ่ืน ๆ                                -    บาท 
                      รวมทั้งหมด                                     45,000   บาท 

 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
       - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง  

 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  
    อย่างเหมาะสมกับวัย 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้ร่วมกิจกรรม การศึกษาหาความรู้ 
   จากประสบการณ์ตรง  
 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการศึกษา               
    แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา       
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนสามารถแก้ไขปัญหา และมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
    และน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน             
4. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
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ชื่องำน/โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ       มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4   
    มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางส ารวย ไชยสาร   
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

......................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เน้นให้ เด็กทุกคนได้รับพัฒนาการ                  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล พร้อมรับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ ที่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย ด้วยสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าและมี
ความพร้อมในการด าเนินการตามโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ต่อไป 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา และเป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบ
เครือข่ายปฐมวัย ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  โดยให้ความส าคัญต่อประสบการณ์การ
เรียนรู้ ที่มีการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ตรง มีทักษะจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กระดับปฐมวัย 
2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการช่วยพ่อ แม่ คนที่รัก ลด ละเลิกเหล้า บุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด     
    ตามกิจกรรมโรงเรียนค าพ่อสอนที่เหมาะสมกับวัย 
3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

                                          
3.  เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ   

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

 เชิงคุณภำพ 
1. เด็กปฐมวัยมีเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการช่วยพ่อ แม่ คนที่รัก ลด ละเลิกเหล้า บุหรี่ 
    และยาเสพติดทุกชนิดตามกิจกรรมโรงเรียนค าพ่อสอนที่เหมาะสมกับวัย 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ                            
ในกำรด ำเนนิกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูชั้นปฐมวัยเพ่ือชี้แจงจัดกิจกรรม ต.ค. 64 นางส ารวย ไชยสาร  
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ต.ค. 64-  ก.ย.65 นางสาววีรนุช ชุดเงิน 

นางส ารวย  ไชยสาร 
และคณะครู 

3. กิจกรรมตามคู่มือค าพ่อสอนและวันส าคัญต่าง ๆ ต.ค. 64 - ก.ย.65 นางส ารวย  ไชยสาร 
นางสาววีรนุช ชุดเงิน 
นางส ารวย  ไชยสาร 
และคณะครู 

4. ประเมินโครงการ / กิจกรรม ก.ย. 65 นางส ารวย ไชยสาร และคณะ 
 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

(บำท) ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 

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

2. กิจกรรมที่2 กิจกรรมตามคู่มือค าพ่อ
สอนและวันส าคัญต่าง ๆ 

- - 2,500 - - - 2,500 

3. ประเมินโครงการ / กิจกรรม  - - 500 - - - 500 
รวม 5,000 - 5,000 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
            

6.แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว      -     บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี   5,000  บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา        -    บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ               - บาท 

             รวมทั้งหมด                5,000   บาท 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

        - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 

 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  
   อย่างเหมาะสมกับวัย 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

2. เด็กปฐมวัยทุกคน มีส่วนร่วมในการช่วยพ่อ แม่  
    คนที่รัก ลด ละเลิกเหล้า บุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด  
    ตามกิจกรรมโรงเรียนค าพ่อสอนที่เหมาะสมกับวัย 

ส ารวจ , สังเกต 
แบบประเมิน 

แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

3. เด็กปฐมวัยทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
2. ครอบครัวและคนรอบข้างของเด็กปฐมวัย ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมลด ละเลิกเหล้า บุหรี่ 
    และยาเสพติด  
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
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ชื่องำน/โครงกำร           กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยของเด็ก 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จดเน้น    ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ       มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4   
    มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางบุญญาดา เบ้าหล่อเพชร 
 นางสาวพรภัทริน  ธรสุปรีย์ธรรม 
                                         นางสาววีรนุช ชุดเงิน 
                                         นางสาวดารารัตน์  ปันใจ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

......................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้นเน้นให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาการ                  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล พร้อมรับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ ที่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยผ่านการกิจกรรมการดูแล
เรื่องสุขภาพอนามัยอย่างหลากหลายที่เหมาะสมกับวัย ด้วยสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า เพ่ือเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายปฐมวัย ประจ าอ าเภอสันก าแพง                    
โดยให้ความส าคัญต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ตรง มีทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถการเรียนการสอนปฐมวัย 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กระดับปฐมวัย 
2. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอตามความเหมาะสม มีน้ าหนัก 
    และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
3. เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถทางกีฬาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3. เป้ำหมำย    

เชิงปริมำณ 
1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอตามความเหมาะสม  

              มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
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       เชิงคุณภำพ 
      1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 

       2. เด็กปฐมวัยได้แสดงออกถึงความสามารถทางกีฬาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ                            

ในกำรด ำเนนิกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูชั้นปฐมวัยเพ่ือชี้แจงจัดกิจกรรม ตุลาคม 64 นางบุญญาดา เบ้าหล่อเพชร 
นางสาวพรภัทริน  ธรสุปรีย์ธรรม 
นางสาววีรนุช ชุดเงิน 
นางสาวดารารัตน์  ปันใจ 

2. กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส ต.ค. 64 -  ก.ย.65 
3. กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกก าลังกาย ต.ค. 64 -  ก.ย.65 
4. กิจกรรมกีฬาสี   ต.ค. 64 - มี.ค.65 
5. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น ต.ค. 64 - ก.พ.65 
6. ประเมินผลโครงการ ก.ย. 65 

 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฟันสวย 
ยิ้มใส 

- จัดซื้อยาสีฟันแปรงฟัน 
- โมเดลฟัน 

- - 6,000 - - - 6,000 

2. กิจกรรมที่ 2  หนูน้อยวัยใสใส่ใจ
ออกก าลังกาย 
     -  ซื้อล าโพงแบบมีล้อเคลื่อนย้ายได้  

- - 6,000 - - - 6,000 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสี   
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์   

- - 5,000 - - - 5,000 

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น 
   - จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 

- - 30,000 - - - 30,000 

5. ประเมินโครงการ / กิจกรรม - - 100 - - - 100 
รวม 47,100 - 47,100 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว            47,100    บาท 
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 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -  บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา        -     บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                   -  บาท 

               รวมทั้งหมด                       47,100    บาท 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
        - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 

 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  
    อย่างเหมาะสมกับวัย 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
    สม่ าเสมอตามความเหมาะสม มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอตาม 
   ความเหมาะสม มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีความแสดงออกถึงความสามารถทางกีฬาและน าไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ชื่องำน/โครงกำร บูรณาการ การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 
                                         เด็กปฐมวัย 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์               ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย            ที่ 2 พฒันาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น            ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 - 2.4   
            มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 - 4.4 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางสาวพรภัทริน  ธรสุปรีย์ธรรม  นางสาวดารารัตน์ ปันใจ 
                                         นายนรินทร์  สามใจ                  
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

......................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้นเน้นให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาการ                  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล พร้อมรับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ ที่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยผ่านกิจกรรมการสืบเสาะ 
ค้นหาองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองที่เหมาะสมกับวัย ด้วยสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็ก
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพ่ือเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายปฐมวัย ประจ าอ าเภอสันก าแพง                    
โดยให้ความส าคัญต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ตรง มีทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กระดับปฐมวัย 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ทางวิชาการของเด็กระดับปฐมวัย 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ให้เด็กได้เรียนรู้ 
   จากการปฏิบัติจริง 
4. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    

 
3.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ    

1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 
 2. เด็กปฐมวัยทุกคน มีทักษะความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ 
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 เชิงคุณภำพ 
1. เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์จริง จากการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สร้างสรรค์  
    ด้วยปัญญา (Constructionism) 

          2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ                            

ในกำรด ำเนนิกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูชั้นปฐมวัยเพื่อชี้แจง 
    การจัดกิจกรรม 

ตุลาคม 64 
นางสาวพรภัทริน ธรสุปรีย์ธรรม 
นายนรินทร์ สามใจ 
นางสาวดารารัตน์ ปันใจ 
 

2. จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วย 
   ปัญญา(Constructionism)ให้เด็กได้เรียนรู้จาก   
   การปฏิบัติจริง 

ต.ค. 64-  ก.ย.65 

3. ประเมินผลโครงการ ก.ย. 65 

 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ  
รวม
(บำท) 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมบูรณา
การ การเรียนรู้สร้างสรรค์
ด้วยปัญญา
(Constructionism)ให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

- วัสดุ/อุปกรณ์ฝึกท า
กิจกรรม 

- - 56,400 - - - 56,400 

2. ประเมินโครงการ/ กิจกรรม - - 600 - - - 600 
รวม 57,000 - 57,000 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว                   -  บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -  บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา          57,000  บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                        -  บาท 

           รวมทั้งหมด                          57,000  บาท 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

          -  การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

      - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง  
  4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 

ส ารวจ , สังเกต 
แบบส ารวจ ,  
แบบสังเกต 

2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ได้รับประสบการณ์จริง จากการ 
    จัดกิจกรรม บูรณาการการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วย    
    ปัญญา (Constructionism) 

ส ารวจ , สังเกต 
แบบส ารวจ ,  
แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีทักษะความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ 
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้รับประสบการณ์จริง จากการจัดกิจกรรมบูรณาการการ 
    เรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)  
4. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

59 

ชื่องำน/โครงกำร ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย             ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น             ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4   
             มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ นางส ารวย ไชยสาร   
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

......................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อ
ความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ
ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาระดับสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) มีทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมได้ การเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้นภาษา(ภาษาอังกฤษ) 
ให้แก่เด็กปฐมวัยมีหลายแนวทาง แต่แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสอนแบบองค์รวม ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีความหมาย โดยครูเจ้าของภาษา จึงมีความ
เหมาะสมเพราะสอดคล้องกับวัย ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยและหลักการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษา และจากการ
ประเมินความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษปีที่ผ่านมา นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น จึงควรด าเนินการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
3.  เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ   

1. นักเรียนในโครงการ MEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 75 คน  
   ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

 2. ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ MEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน 
             ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน 
  เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี 
2. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ                            

ในกำรด ำเนนิกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัยร่วมกันพิจารณาผลการด าเนิน
กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาและวางแผนการจัด
กิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 

ภายใน  ต.ค. 64 

 

นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ 
นางส ารวย ไชยสาร 
และคณะครู KMEP 
 
 
นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ 
นางส ารวย ไชยสาร 
และคณะครู KMEP 
 
 
 
นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ 
นางส ารวย ไชยสาร 
และคณะครู KMEP 
 
 
 
นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ 
นางส ารวย ไชยสาร 
และคณะครู KMEP 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายใน  ต.ค. 64 

3. ด าเนินงานตามโครงการ  
  3.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
  3.2 กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน เช่น ศึกษาดูงานเข้ารับการ
อบรม / สัมมนา ฯลฯ 
  3.3 กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน/หนังสือเรียน /เอกสารเสริม /คู่มือการสอน
ภาษาอังกฤษ  
  3.4  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร KMEP 
  3.5  กิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน 
  3.6 กิจกรรม KMEP trip Study ouside education (ศึกษา
แหล่งเรียนรู้) 
  3.7 กิจกรรมค่าย KMEP  (English Camp) 
  3.8 กิจกรรมวันคริสตร์มาส 
  3.9 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 2 ห้องเรียน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65.  

ต.ค. 64 – ก.ย. 65.  

 

 

    
 ต.ค. 64 – ก.ย. 65.  

พ.ค 65 
ต.ค. 64 – ก.ย. 65. 

 
 

ธ.ค 64 
ต.ค. 64 – ก.ย. 65. 

4. ด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม  มี.ค 65 - ก.ย 65 
5. ประเมินโครงการและสรุปรายงาน ก.ย. 65 

5. งบประมำณกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ  

รวม ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์  สื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอน/หนังสือ
เรียน /เอกสารเสริม /คู่มือ
การสอนภาษาอังกฤษ 

- - - - - 48,000 48,000 

2. การปรับพื้นฐาน - - - - - 5,000 5,000 
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ที ่

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ  
รวม ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

3. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียน 2 ห้องเรียน เช่น 
หน้าต่าง ม่านบังแสง กระจก 
ประตู ป้ายหน้าห้องเรียน 
ฯลฯ 

- - - - 31,950 - 31,950 

4. พัฒนาหลักสูตร KMEP - - - - - 1,000 1,000 
5. กิจกรรม KMEP trip  - - - - 20,000  20,000 
6 กิจกรรมวันคริสต์มาส      5,000 5,000 
7. การสรุปผลและการประเมิน

โครงการ 
- - - - - - - 

รวม - - - - - - 110,950 
 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว                    -          บาท 

2. เงินเรียนฟรี 15 ปี         -  บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา             110,950 บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                    -   บาท 
           รวมทั้งหมด                110,950  บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 
1.  การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริงแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      2. ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
      แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

    - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
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8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. จ านวนนักเรียนในโครงการ KMEP ในระดับชั้นอนุบาลปีที่     
    2 และ 3    

- ตรวจเอกสาร 
 

- บัญชีรายชื่อ นักเรียน
ในโครงการ KMEP  

2. นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน 
    ระดับด ี

- การประเมินตาม
สภาพจริง 

- เอกสารการ
ประเมินผล /อบ.02 

3. ครูและบุคลากรห้องเรียนพิเศษ MEP ร้อยละ 100 ที่ได้รับ 
    การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- การนิเทศติดตาม - แบบนิเทศติดตาม 

4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนในการจัด 
   กิจกรรมค่ายกลางวัน  ร้อยละ 80 

- สอบถาม - แบบสอบถาม  

 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

นักเรียนปฐมวัย ในโครงการ KMEP  มีความพร้อมพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างง่าย ๆ ในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ   
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ชื่องำน/โครงกำร ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4   
             มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4 
ลักษณะโครงกำร                โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางสาวพรภัทริน   ธรสุปรีย์ธรรม  นางสาวดารารัตน์  ปันใจ 
                                         นางบุญญาดา  เบ้าหล่อเพชร        นางสาววีรนุช  ชุดเงิน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

......................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้นเน้นให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาการ                  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล พร้อมรับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ ที่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยผ่านกิจกรรมการเล่นอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ด้วยสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายปฐมวัย ประจ าอ าเภอสันก าแ พง                    
โดยให้ความส าคัญต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ตรง มีทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถการเรียนการสอนปฐมวัย 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กระดับปฐมวัย 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

 
3.  เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ   

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย 
 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

 
เชิงคุณภำพ 
1. เด็กปฐมวัยมีทักษะความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ                            

ในกำรด ำเนนิกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูชั้นปฐมวัยเพ่ือชี้แจงจัดกิจกรรม ตุลาคม 64 นางสาวพรภัทริน ธรสุปรีย์ธรรม 
นางบุญญาดา  เบ้าหล่อเพชร 
นางสาวดารารัตน์  ปันใจ 
นางสาววีรนุช  ชุดเงิน 

2. จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ต.ค. 64 - ก.ย.65 
3. ประเมินผลโครงการ ก.ย. 65 

 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
  - ค่าสื่อ / อุปกรณ์ทดลอง 
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
  - ป้ายไวนิลโครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

- -  
 

4,500 
 

500 

- - - 5,000 

2. ประเมินโครงการ / กิจกรรม - - - - - - - 
รวม 5,000 - 5,000 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว             5,000    บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -  บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา        -     บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                   -  บาท 

          รวมทั้งหมด                     5,000    บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

        -  การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
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8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถ และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ และได้ร่วมกิจกรรม
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

ส ารวจ , สังเกต แบบส ารวจ , 
แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
    ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีทักษะตามกระบวนการแสวงหาความรู้                
    ตามหลักการของนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์               ข้อที่  1 และ ข้อที่ 5 
นโยบำย            ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น            ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                มาตรฐานที่ 1- 12 ตัวบ่งชี้ 1.1 -12.2 
ลักษณะโครงกำร             โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงำน           วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร          นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ    นายนรินทร์ สามใจ   นางสุทธิพร บุญเมือง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร               1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2565 

......................................................................................................................................... 
1.   หลักกำรและเหตุผล 
        การพัฒนาหลักสูตรเป็นระบบงานวิชาการที่ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร  
คู่มือการใช้หลักสูตร  น าหลักสูตรไปใช้  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ซึ่งผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564  ฝ่ายปฐมวัยมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา 2563 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในกิจกรรม 
ส าหรับในปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัยได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปี
พุทธศักราช 2560  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องน าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้อย่างต่อเนื่อง   
  
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ 
   ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด 

 
3.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
       1. เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 2. เด็กทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด 
 เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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4. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
 กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

ประชุมคณะครูปฐมวัย  ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ทบทวนนวัตกรรมของแต่ละ
โปรแกรมการเรียนระดับปฐมวัย 
ประชุมชี้แจงการด าเนินการ 
2.1 จัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมของแต่ละ
โปรแกรม 
2.2 การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 
2.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ภายใน ต.ค. 64 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ภายใน ก.พ. 65 

 
ภายใน มี.ค. 65 

 
ภายใน ก.ย. 65 

 
ภายใน ก.ย. 65 

นางสุพิน มณีศรีสวุรรณ                 
นายนรินทร์ สามใจ   นาง
สุทธิพร บุญเมือง                                     
 
  

 หมำยเหตุ :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่  1 
จัดท าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 
 

 
2,000 

2. กิจกรรมที่ 2 
ประเมินการใช้หลักสูตร 
2.1 จัดท าแบบสอบถามความ         
พึงพอใจในหลักสูตร 
2.2 จัดท ารายงานการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

1,000 
 

500 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,000 
 

500 

3. 2.3 จัดท าแบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน อบ.01             
อบ. 02 

- -  
5,000 

 

- - -  
5,000 

 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

68 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

2.4 จัดท ารายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

200 200 

4. ประเมินโครงการ / กิจกรรม - - - - - - - 
รวม 8,700 - 8,700 

หมำยเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว             8,700    บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -  บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา        -     บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                   -  บาท 

          รวมทั้งหมด                     8,700    บาท 
 

 7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
  ปัจจัยควำมเสี่ยง 

-  การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
         แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน มีความพึงพอใจ  
   ร้อยละ 80  ในการประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ 
   ที่ก าหนด 

แบบสอบถาม - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2. เด็กทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร 
    การศึกษาปฐมวัยก าหนด 

- การประเมินใน
สภาพจริง  

- แบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีความสอดคล้อง   
   กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

- ตรวจสอบเอกสาร - แบบตรวจสอบ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
1. โรงเรียนบ้านสันก าแพง  จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่องำน/โครงกำร  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวอังศุมาลิน  โกษศิริศิลป์ และครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การด าเนินโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่าน และการเขียนของ
นักเรียน   ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน” เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการอ่าน
และการเขียน โดยตั้งเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 ทุกคน อ่ำนออกเขียน
ได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 5 อ่ำนคล่องเขียนคล่อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนและขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทยที่
ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการน าไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพต่อไป 

ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ  
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ให้สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ิมข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 5 
              2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ให้อ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีปัญหาด้านการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2  
     3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทย แก่นักเรียนที่สนใจ และมีความสามารถภาษาไทยเป็นพิเศษ  
     4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทย พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
อ่าน การเขียน และ/หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ของนักเรียน 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

70 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5  
              เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 90 อ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง และนักเรียนมีปัญหาอ่าน เขียนภาษาไทย 
              ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2 เมื่อ เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 3. นักเรียนที่สนใจ และมีความสามารถภาษาไทยเป็นพิเศษ ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
              ทักษะภาษาไทย  
 4. ครูผู้สอนภาษาไทย ร้อยละ 90 สามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              การเขียน และ/หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีคุณภาพ 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบ 
              กับปีที่ผ่านมา  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 อ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นักเรียน 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 3. นักเรียนที่สนใจ และมีความสามารถภาษาไทยเป็นพิเศษ มีทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นไปตามมาตรฐาน 
              หลักสูตร  
 4. ครูผู้สอนภาษาไทย พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมสาหรับใช้แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนที่อ่อนด้อย ด้านการอ่าน  
              และการเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือ
วางแผนและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  ชั้น ป. 1 – 6 

   พ.ย.  2564  ครูกลุ่มสาระภาษาไทยชั้น ป.1- ป. 6 
 

2. จัดซื้อและผลิตสื่อ ต.ค. 2564 – 30 ก.ย.2565 นายกิติพันธ์  พรหมชนะ 
3. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ต.ค. 2564 – 30 ก.ย.2565 นางสาวสุชานันท์  ศรีใจ 
4. กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน ต.ค. 2564 – 30 ก.ย.2565 นางสาวทิฆัมพร  คงสกุล 
5. กิจกรรม สื่อสารการพูด ต.ค. 2564 – 30 ก.ย.2565 นายอินทุกร  สิทธิวงศ์ 
6. กิจกรรมรักษ์ภาษา มิ.ย.2565 – ส.ค.2565 นางสุภาพ  จันลาวงศ์ 

นางหญิง   หงส์รัตน์ 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
 

1. 
 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมคณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย   

- - - 
 

- - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อและผลิตสื่อ เฉลี่ย
ห้องเรียน 500 บาทเป็นเงิน 
53×115=26,500 บาท 
 

- - 26,500 - - - 26,500 

3. กิจกรรมที่ 3   
ส่งเสริมรักการอ่าน 
3.1 การบันทึกการอ่านของ
นักเรียนชั้น ป.3-ป.6 (จัดท า
แบบบันทึกการอ่าน ใช้กระดาษ 
A4 45 รีม เป็นเงิน 
45×115=5,175 บาท 
3.2 การคัดเลือกยอดนักอ่าน
ประจ าห้องเรียน ห้องเรียนละ 1 
คน จ านวน 53 ห้องเรียน ( 
จัดซื้อรางวัล เป็นเงิน 53 × 50 
= 2,650 บาท 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

5,175 
 
 
 

3,400 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

5,175 
 
 
 

3,400 

4. กิจกรรมที่ 4 
สร้างสรรค์งานเขียน 
บันทึกความดีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 (สัปดาห์
ละครั้ง) 
(จัดท าแบบบันทึกความดี ใช้
กระดาษ A4 45 รีม เป็นเงิน 
45×115=5,175 บาท 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,175 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,175 

5. กิจกรรมที่ 5 ( สัปดำห์ละ 1 
คร้ัง)ร่วมกับกิจกรรมหน้ำเสำธง 
 5.1 ภาษาไทยวันละค า  

- - - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
 

โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 ( วันจันทร์) 
5.2 ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต  
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ( วันอังคาร) 
5.3 แนะน าหนังสือน่าอ่าน  
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ( วันพุธ) 
5.4 เกร็ดความรู้ในภาษาไทย  
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ( วันพฤหัสบดี) 
5.5 เรียนรู้ภาษาถ่ิน ก าเมืองวัน
ละค า โดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ( วันศุกร์) 

6. กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมรักษ์ภาษา 
วันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทย 
จัดการประกวดแข่งขัน 
- การประกวดคัดลายมือ 
- การประกวดแต่งค าประพันธ์ 
- การประกวดเขียนบรรยายภาพ 
- การประกวดท่องบทอาขยาน 
( กระดาษ A4 จ านวน 3 ห่อ ๆ 
ละ 115 บาทเป็นเงิน 
3×115=345 บาท, กระดาษ
การ์ดขาวท าเกียรติบัตร 4 ห่อ 
ๆ ละ 85 บาทเป็นเงิน 
4×85=340 บาท)    
- ของรางวัลส าหรับการ
ประกวด           

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

685 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

685 
 
 
 
 
 

2,000 

รวม - - 42,935 - - - 42,935 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 42,935 - 42,935 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว                -       บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (งบ ภาคเรียนที่ 2/2564)                   27,250   บาท 
        (งบ 2565)                             15,685    บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา                       -      บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ                   -      บาท 
    รวมทั้งหมด          42,935   บาท 
     

 7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
  ปัจจัยควำมเสี่ยง 

-  การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
         แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูภาษาไทยร้อยละ 90 มีสื่อส าหรับจัด 
   กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

ตรวจสอบ 
 

แบบบันทึกการท า/จัดซื้อสื่อการ
สอน 

2. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านเพ่ิมข้ึน ทดสอบ แบบทดสอบการอ่าน  
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานการบันทึก 
    การอ่านในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ตรวจผลงาน 
 

แบบบันทึก 

4. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เขียนบันทึกความดี  
    ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

5. นักเรียนร้อยละ 80 ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
    รักษ์ภาษา 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
     1. คุณภาพทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยดีขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษาสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 
              ทางภาษาไทย สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้มีจ านวนมากขึ้น 
 2. ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ของระดับชั้นที่เรียน       
  3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ผลทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้น  
  4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายปิติพงค์    ถิ่นส าโรง และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

............................................................................................................................. ............................................ 
1. หลักกำรและเหตุผล   

    กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนได้คิดเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมดังกล่าว ครูผู้สอนต้องเข้าใจหลักสูตร รู้จักผู้เรียนเป็นอย่างดี จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
รวมทั้งตัวนักเรียนต้องมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 

3. เป้ำหมำย    
 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนชั้น ป.1–ป.6  ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 4 
 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1–ป.6  ทุกคนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 

    กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เชิงคุณภำพ 

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  
3. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะส าคัญตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
    ในรายวิชาคณิตศาสตร์  
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจง คณะครูผู้สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

ตุลาคม  2564 นายปิติพงค์ ถิ่นส าโรง และคณะครูกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์  ตุลาคม  2564 
ถึง 

กันยายน  2565 

1.น.ส.จันจิราภา  เทพซาว   
2.น.ส.พิลาวัลย์   แดนวิมาน 
3.นางอ าภา   ศรีชะนา 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-
NET ข้อสอบปลายปี และ NT  

มกราคม 
2565 

1.น.ส.ดวงใจ   บุญมาเมือง 
2.น.ส.นภาพร  พานิชสุข 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิต 
ตัวแทนนักเรียน และครูผู้สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

มกราคม 
2565 

1. นางศิรินันท์   สิริสาร   
2. นางสาวกฤตพร  เขียวฮ่าม 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

5. กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

พฤศจิกายน  
2564 ถึง 

มีนาคม 2565 
พฤษภาคม  ถึง 
กันยายน 2565 

1. นางเบญจวรรณ  แสงบุญ 
2. น.ส.คชาภรณ์   จ าปาอิ่ม 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว 
- จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 

พฤศจิกายน  
2564 ถึง 

มีนาคม 2565 
พฤษภาคม  ถึง 
กันยายน 2565 

1. นางสายทอง   ใจปัญญา 
2. น.ส.สมใจ    แสงอรุณ 
3. นางอัญญารัตน์ มณีทอง 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

7. จัดการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
(อัจฉริยทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว  
ซูโดกุ เอแม็ท และเวทคณิต) 

กรกฎาคม 
2565 

1.นางสายทอง  ใจปัญญา 
2.นางเกตุธิดา   จักรแก้ว 
3.นางสาวรสนันท์ แก้วมหานิลคณะครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

8. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  สิงหาคม  2565 1.นายปิติพงค์  ถิ่นส าโรง 
2.นายเมธี  แสนส าโรง 
3.น.ส.กฤตพร    เขียวฮ่าม 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

9. สรุปรายงานผลด าเนินงานตามโครงการ กันยายน  2565 1.น.ส.พิลาวัลย์   แดนวิมาน 
2.นายปิติพงค์    ถิ่นส าโรง 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

1. ประชุมชี้แจง คณะครูผู้สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ปัญหาการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ 

- - - - - - - 

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์   
- สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน 
  การสอนคณิตศาสตร์ 

- - 15,000 - - - 15,000 

3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
O-NET ข้อสอบปลายปี และ NT  
– จัดท าแบบทดสอบ 
- จัดท าสื่อประกอบการเตรียมความพร้อม 
  การทดสอบ  

- - - - - - - 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิต 
ตัวแทนนักเรียน  
และครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
(ห้องเรียนละ 5 คน) 

15,000 - - - - - 15,000 

5. กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
  คณิตศาสตร์ 

- - - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

- รวบรวมงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
  คณิตศาสตร์ 

6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว 
- จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 

- - 15,000 - - - 15,000 

7. กิจกรรมแข่งขันทางคณิตศาสตร์  
- อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์  
- คิดเลขเร็ว  
- ซูโดกุ  
- เอแม็ท  
- เวทคณิต 
- จัดท ารางวัล และเกียรติบัตร 

- - 3,000 - - - 3,000 

8. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  

7,000 10,000 3,000 - - - 20,000 

9. สรุปรายงานผลด าเนินงานตามโครงการ - - - - - - - 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 22,000 10,000 36,000 - - - 68,000 

หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว                      -       บาท 
2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (งบ 2/2563 ใช้ ภาคเรียนที่ 2/2564)         30,000    บาท 
                          (งบ 2565)                               38,000   บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา                   -       บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                  -       บาท 

   รวมทั้งหมด                                     68,000   บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  - การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้น 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - ควรจัดสรรงบประมาณให้มากข้ึนตรงกับราคาที่สูงขึ้น 
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8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ร้อยละ 90 ของที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 
    ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สอบถาม 
 

แบบทดสอบ 
 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ 
  คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

3. นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
  และเขียนในรายวิชาคณิตสาสตร์ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

4. นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีสมรรถนะส าคัญตามท่ีหลักสูตรก าหนด ประเมิน แบบประเมิน 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตสาสตร์ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตสาสตร์ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์สูงขึ้น 
 3. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

4. นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
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ชื่องำน /โครงกำร   พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                                          และเทคโนโลย ี
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   

การศึกษานับว่าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตที่ส าคัญ  อันเป็นกระบวนการที่ใช้พัฒนาคน และพัฒนา 
ประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้าน อนึ่งจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
คือ ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เก่งดีมีสุข และในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพสามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือศึกษาต่อ
ในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวว่า “รัฐต้อง
เร่งรัดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศ”  ซ่ึงจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจังเพ่ือความรู้ที่เป็นสากล 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านสันก าแพง ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สูงขึ้น 

       
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้ 
    เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาทุกระดับชั้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตาม 
    มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ตามมาตรฐาน 
    คุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการค านวณ 
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3. เป้ำหมำย  
          เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
2. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตาม 
    มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารตาม 
    มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
4. นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการค านวณ 

           เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
     ทุกระดับชั้น 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตาม 
     มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
 3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารตาม 
    มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
 4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการค านวณในระดับดี 

 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีวางแผนการจัดท าโครงการ 

ก.ย. 64 หัวหน้าและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
    - จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอน 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น ป. 1-6   
    - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึก สอน ทดสอบ วิชา 
       วิทยาการค านวณ  
2. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะการอ่าน 
เขียน คิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 1-6       
    - จัดท าเครื่องมือส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะ 
       การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย.65 

หัวหน้าและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ป.1-6 
นางลภัสรดา เทพจร และครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ ป.1-6 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-6  
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 
4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.1-3 
 
5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
    - จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ 
 
    - จัดหาสื่อการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ป.1-6        

หัวหน้าและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวนันท์นภัส  ขัติรัตน์ และครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-3  
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-6 
นางลภัสรดา เทพจร และครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ ป.1-6 

3. ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเตรียมความ
พร้อมการทดสอบระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

พ.ย.- ธ.ค.   
    65 

หัวหน้าและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตาม 
กิจกรรมในโครงการ 

ก.ย. 65 หัวหน้าและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. สรุปผล/จัดท ารายงานโครงการประจ าปี ก.ย. 65 หัวหน้าและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาการเรียนการสอน 
- จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
 (กระดาษ A4 500 แผ่น 104 รีมๆละ 
115 บาท)  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึก สอน ทดสอบ   

 
 
- 
 

 

 
 
- 
 

 

 
 

11,960 
 
 

 
  10,000 
 

 
 
- 
 

 

 
 
- 
 

 

 
 
- 
 

 

 
 
11,960 

 
 

 
   10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

2. กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะ 
การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ วิชา
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 - จัดท าเครื่องมือส่งเสริม พัฒนาและ
ฝึกทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(กระดาษ A4 500 แผ่น 50 รีมๆละ 
115 บาท และเทปกาว) 

 
- 

 
- 

 
8,000 
 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
 

3. กิจกรรมที่ 3  
   กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

 
- 

 
   20,000 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,000 

4. กิจกรรมที่ 4  
   กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000 

5. กิจกรรมที่ 5  
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจ าห้อง
วิทยาศาสตร์ 
- จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วิทยาการ
ค านวณ ชั้น ป.1-6 เช่น แผงวงจร
ไมโครคอนโทรเลอร์ (micro:bit) สื่อ
ลักษณะจิ๊กซอว์ เป็นต้น 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

20,000 
 

20,000 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

20,000 
 

20,000 
 

รวม - 20,000   74,960   - - - 94,960   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 94,960   - 94,960   

 
หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
          1. เงินอุดหนุนรายหัว                             -        บาท 
                 2. เงินเรียนฟรี  15 ปี  (งบ 2/2563 ใช้ ภาคเรียนที่ 2/2564)  69,960    บาท 
                                               (งบ 2565)               25,000    บาท 
          3. เงินรายได้สถานศึกษา             -    บาท 
   4. เงินอ่ืน ๆ           -    บาท  
                             รวมทั้งหมด                                94,960    บาท        
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
     - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 

8.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาทุกระดับชั้น 

- ทดสอบ 
 

 แบบทดสอบ 
 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน  
     เขียนและคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
     ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 

- บันทึกการวัดผล 
และประเมินผล 

 

 แบบบันทึกการวัดผล 
และประเมินผล 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารตาม  
    มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการ 
    ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการค านวณในระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
         1. นักเรียนโรงเรียนบา้นสันก าแพงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
             จากปีที่ผ่านมาทุกระดับชั้น 
         2. นักเรียนโรงเรียนบา้นสันก าแพงมีความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
             ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
         3. นักเรียนโรงเรียนบา้นสันก าแพงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารตาม 
            มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 

4. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการค านวณในระดับดี 
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ชื่องำน /โครงกำร        พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา     
                                      ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 6 
มำตรฐำนกำรศึกษำ              มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.10   
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวพิมพร  ชาวน่าน และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
    ศาสนา และวัฒนธรรม                           
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยาย2565 

................................................................................................................................ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องด้วยนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 
วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนรู้ด้วยวิธีการ 
ส่งเสริมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสติปัญญา มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนมีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน รักความเป็นไทย ตลอดจนเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดี
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม 
  จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมพบว่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าและสูงขึ้นกว่าที่ก าหนดไว้ 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
         สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย 
         ที่ก าหนดไว้ 
     3. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ดี 
     4. เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                                  
        อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 
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    3.    เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวน 
   การคิด การเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ   
   วัฒนธรรมให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน                      
   มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ดี 
4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง                     
    ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรม   
    ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 

              เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวน 
    การคิด การเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
     วัฒนธรรมให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน                      
     มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
 4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง                     
     ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี                         
     ภูมิปัญญาไทย 
 

4.    รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา          
ศาสนา และวัฒนธรรม  

กันยายน  2564 นางสาวพิมพร    ชาวน่าน 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2564   
ถึง  

กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวพิมพร     ชาวน่าน  
และคณะครู 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 

พฤศจิกายน 2564 ถึง                    
กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวพิมพร     ชาวน่าน  
และคณะครู 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
- กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ( ป. 6 ) 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมชั้น ป.1 - ป.6 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้น ป.1-ป.6 
- กิจกรรมอาเซียน ชั้น ป.1 - ป.6 

พฤศจิกายน 2564 
 ถึง                    

กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวพิมพร   ชาวน่าน และ
คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
นายธนภัทร      ใจพุธ 
นายณัฐพงค์      สายสุริยะ 
นางสาวพิมพร    ชาวน่าน 
นางรัตนา          สังข์ทอง 
นางสาวชลธิชา    นามสง่า 
นางสาวผกาพันธุ์  มาจุม 
นางสาวฉัตรชนก  พุฒลา 

5.    รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
(บำท) ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม            
กำรเรียนรู ้

- 
 

- - - 
 

- - - 
 

1.1 จัดท าแบบฝึกแบบทดสอบ - - 14,520 - - - 14,520 
2. กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริม         

เป็นพลเมืองที่ดี  
       

2.1 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน            
นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา                 
(ป.5 – ป.6) 

-  5,280 
 

- - - 5,280 
 

2.2 กิจกรรมจัดอบรมก่อนสอบธรรม
ศึกษาโดยพระอาจารย์จากทีมคณะ
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

- 3,600 2,000 - - - 5,600 

2.3 กิจกรรมแสดงตนเป็น                 
พุทธมามกะ (ป.6) 

- 1,800 2,000 - - - 3,800 

3. 
 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริม
เป็นพลเมืองที่ดี สืบสำนวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญำไทย 

       

 3.1 กิจกรรมส่งเสริม และอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ชั้น ป.1 - ป.6  

- 1,800 1,200 - - - 3,000 

3.2 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  
ชั้น ป.1 - ป.6 

- 1,000 4,000 - - - 5,000 

รวม  - 2,800 5,200 - - - 8,000 
 - - 37,200 
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หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
                   1. เงินอุดหนุนรายหัว                             -       บาท 
                 2. เงินเรียนฟรี  15 ปี   (งบ 2/2563 ใช้ ภาคเรียนที่ 2/2564) 14,520   บาท 
                                                (งบ 2565)              22,680   บาท 
          3. เงินรายได้สถานศึกษา                  -   บาท 
   4. เงินอ่ืน ๆ                -   บาท  

                            รวมทั้งหมด                         37,200    บาท    
   
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 1. การจัดสรรงบอาจจะเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง 
 2. กิจกรรมการอาจจะเกิดผลไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. ควรมีการคิดค านวณเงินโดยมีการส ารวจราคาก่อนจัดซื้อจริง  
 2. ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ด้วยวิธีการส่งเสริมเพ่ือ 
    พัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรมสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน    
    คิด วิเคราะห์และเขียน มีสมรรถนะส าคัญของ 
    ผู้เรียนที่ด ี

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 

4. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถี 
    ชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสาน 
    วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 

บันทึกการวัดและ                              
ประเมินผล                           

สังเกตพฤติกรรม 

แบบบันทึกการวัดและ                              
ประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
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9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด     
   การเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรมให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน                      
   มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง                     
   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี                       
   ภูมิปัญญาไทย 
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โครงกำร   พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    - 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.10  
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายคมกริช รัตนแสง และ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

.................................................................................................................................................. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

วิชาศิลปะพ้ืนฐาน เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก  
ทั้งงานทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี  จัดให้มีการ
เรียนการสอนทั้งระดับประถมศึกษา เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกทักษะ  การส่งเสริมความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์)  
ในระดับประถมศึกษาให้สูงขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ร้อยละ 100   

  
เชิงคุณภำพ 

 1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 2. นักเรียนมีผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ จัดท าโครงการเพ่ือ
วางแผน และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ก.ย.  64 นายคมกริช รัตนแสง 

2. กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ มิ.ย 65 นายคมกริช  รัตนแสง 
นางธวัลกร ทองนาค 
นางสาวพิกุล ตันดี 
นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย 
นายอัฐพล ปรีชามานพวงศ์ 

3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านทัศนศิลป์ พ.ย.  64 - พ.ค.  65 นายสุริยันต์ บุญรัตนพิริยะ 
นายประกิจ จักรแก้ว 
นางสาวคณิตตา บุญทา 
นางสาวปภาณิน พรมอ้าย 

4. จัดท า/ซ่อมบ ารุง วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

พ.ย.  64 - พ.ค.  65 นายคมกริช  รัตนแสง 
นางธวัลกร ทองนาค 
นางสาวพิกุล ตันดี 
นางสาวเกษรินทร์นามแก้ว 
นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย 
นายอัฐพล ปรีชามานพวงศ์ 

5. ส่งเสริมดนตรีไทย,ดนตรีพื้นเมือง,ดนตรี
สากล(วงดนตรีสตริงคอมโบ้) วงโยธวาทิต 
นาฏศิลป์ เพ่ือกิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ/กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนและ
ชุมชน) 

พ.ย. 64 - มี.ค. 65 นายคมกริช  รัตนแสง 
นางธวัลกร ทองนาค 
นางสาวพิกุล ตันดี 
นางสาวเกษรินทร์นามแก้ว 
นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย 
นายอัฐพล ปรีชามานพวงศ์ 

6. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลง มิ.ย. 65 นายคมกริช  รัตนแสง 
นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย 
นายอัฐพลปรีชามานพวงศ์ 

7. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
 (ดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ือกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียนและชุมชน) 

พ.ย. 64 - ก.ย.65 นายคมกริช  รัตนแสง 
นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย 
นายอัฐพลปรีชามานพวงศ์ 

 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

91 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมไหว้ครูดนตรี 
นาฏศิลป์ 

- - 10,000 - - - 10,000 

2.  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 
 ด้านทัศนศิลป์ 

- - 10,000 - - - 10,000 

3. 2.1 จัดท า/ซ่อมบ ารุง วัสดุ-
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
2.2 จัดท า/ซ่อมบ ารุงวัสดุ - 
อุปกรณ์จัดท าบอร์ด
แสดงผลงานศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป์และวัสดุส านักงาน
ประจ าห้องเรียน 

20,000 

- 

 
 
 
 

10,000 

- -  
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนาวงดนตรี
ไทย,ดนตรีพื้นเมือง,ดนตรี
สากล(วงดนตรีสตริงคอมโบ้)
วงโยธวาทิต นาฏศิลป์ 

 
- 
 

- - - - - - 

5. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลง   10,000    10,000 

6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน 
ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง 
วงโยธวาทิตนาฏศิลป์ เพื่อ
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียนและชุมชน) 
- ค่าอาหาร , อาหารว่าง 
-ค่าซักรีด ชุดวงโยธวาทิต 
ชุดนักดนตรีไทยและชุดการ
แสดงนาฏศิลป์ 

- 50,000 30,000 
 
- 
 

- - 80,000 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

92 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

รวม 20,000 50,000 70,000 - - - 140,000 
รวมทั้งสิ้น 140,000 - 140,000 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. งบอุดหนุนรายหัว                80,000  บาท 

2. เงินเรียนฟรี  15 ปี   (งบ ภาคเรียนที่ 2/2564)                      10,000            บาท 
          (งบ 2565)     50,000  บาท 

 3. งบสนับสนุนจากเทศบาลต าบลสันก าแพง            -   บาท 
  รวมทั้งหมด                                  140,000           บาท 

 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง  
8. กำรประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระศิลปะ สังเกต แบบสังเกต 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ 
    เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 
 2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ ตามจินตนาการ  
              มีเจตคติท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ในทักษะชีวิตประจ าวัน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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ชื่องำน/โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.12   
ผู้รับผิดชอบ    นายประวัติ ศรีอ่อนและคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551และหลักสูตรสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 
 เพ่ือเป็นการด าเนินการตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรข้างต้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนรักการออกก าลังกาย สร้างเสริมสุขภาพและยังเป็นการฝึกฝนก าลังใจและความ
อดทนอันจะก้าวไปสู่คุณลักษณะของประชากรในศตวรรษที่ 21 จึงเห็นควรมีกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอตามความเหมาะสม มีน้ าหนัก 
              ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตรในด้านสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึง 
              ประสงค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามความถนัด 
 4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาทุกชั้นเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
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3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน สามารถเล่นกีฬาตามความถนัดได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 3 

4. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาทุกคน 
เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน ทุกคน มีสุขนิสัยที่ดี รักการออกก าลังกาย 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 2564 1-29 ม.ค.2565 นางสาวลภัสรินทร์ วงศ์ฤดีสิริธาดา 

2. พัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 

1 ต.ค.64 -30 
ก.ย. 2565 

นายประวัติ ศรีอ่อน 

3. พัฒนาครูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1-30 เม.ย.2565 
 

นางสาวลภัสรินทร์ วงศ์ฤดีสิริธาดา 
นางสาวอัญมณี หอมอ่อน 

4. จัดหาสื่อและวัสดุการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

1-30 มิ.ย. 2565 
 

นายประวัติ ศรีอ่อน 

5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 1-31ก.พ.2565 นายสุภณา  จันต๊ะจาย 

6. กีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ
เขตพ้ืนที่ 

1-31 ธ.ค. 2564 นายประวัติ ศรีอ่อน 
 

7. จัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านสันก าแพงคัพ 1-30 ก.พ. 2565 นายประวัติ ศรีอ่อน 

8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ า  1 ต.ค.2564-20 
มี.ค 2565 

นายประวัติ ศรีอ่อน 
นางสาวอัญมณี หอมอ่อน 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่

กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ
ตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กีฬำสี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 
- จัดท าเอกสารและสูจิบัตร 61
เล่มๆละ 30 บาท 
- วัสดุ รางวัลนักเรียน(อาหาร,
ขนม,ของรางวัล) 
-ค่าเหรียญรางวัล  
(200เหรียญ 
เหรียญละ 30บาท) 
- วัสดุท าสนาม (สีทาเส้นสนาม,
ปูนขาว,เชือก,ลวด,พรุดอกไม้
ไฟพิธีเปิด,ปิด) 
- ค่าจัดขบวนพาเหรด(จ้าง
เหมาแต่งหน้า,เช่าชุด,อุปกรณ์
ขบวนพาเหรด) (บริจาค ชมรม) 
-ค่าบ ารุงสี 6 สีๆละ 5,000 
บาท  (บริจาค 
ชมรม)  

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,000 
 
 

8,000 
 
 

9,000 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

67,000 

3. พัฒนำทักษะกีฬำเพื่อควำม
เป็นเลิศ 
- วัสดุฝึกซ้อม 
- ค่าจ้างพาหนะเดินทาง  
- ค่าอาหารนักเรียน  และครู
รวม 20 คน  

- - 
 
 
 

 
 

20,000 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 

5,000 
 

4,000 

- 
 
 
 
 
 

29,000 
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ที ่

กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ
ตอบ 
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

4. พัฒนำครูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
- อบรมครูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
- เหมาจ่ายค่าอาหารกลางวัน
วิทยากรและผู้เข้าอบรม,น้ า
ดื่ม ,น้ าแข็ง 
- ค่าอาหารว่าง  
- เอกสาร 
 - ค่าวัสดุ 

2,000 2,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

5. จัดหำสื่อกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระสุขศึกษำและพล 
ศึกษำ 
- กระดาษ A4 1กล่องๆ 
 - มาร์กเกอร์ ฝึกทักษะ6 ชุด 
-กรวย ฝึกทักษะกีฬา 2 ชุด 
-ตาข่ายก้ันกั้นลูกบอลออก
นอกรั้วโรงเรียน 
-ตาข่ายวอลเลย์บอล 2ชุด 
-ตาข่ายเซปักตะกร้อ2ชุด 
-ลูกฟุตบอล 20 ลูก  
-ตาข่ายฟุตบอลขนาด 9 คน 
1 คู ่
- ลูกบาสเกตบอล 10 ลูก 

- - 20,000 - - - 20,000 
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ที ่

กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม

(บำท) 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ
ตอบ 
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

6. กำรทดสอบสมรรถภำพทำง
กำยนักเรียน 
- เอกสารคู่มือการทดสอบ
สมรรถภาพ 

- - 1,000 
 

- - 
 

- 1,000 

7. กีฬำเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำและเขตพื้นที่ 
- รายหัวบ ารุงการแข่งขัน หัว
ละ 20 บาท จ านวน 1,500
คน(เงินบริจาค) 
- ค่าวัสดุฝึกซ้อมและอุปกรณ์ 
-เหมาจ่ายค่าอาหาร,น้ าดื่ม 
ส าหรับกองเชียร์และนักกีฬา
และครู จ านวน 300 คน คน
ละ 30 บาท(อาหารกลางวัน) 
- วัสดุจัดขบวนพาเหรดและ
กองเชียร์(บริจาค,ชมรม) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 

8,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

5,000 

- 
 
 
 
 

45,000 

8. จัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านสัน
ก าแพงคัพ 

- - - 
 

- 
 

10,000  10,000 

9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ว่ายน้ า  

- - - - 20,000 20,000 40,000 

 รวม 2,000 2,000 66,000 - 124,000 23,000 217,000 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว      39,000    บาท 
  2. เงินเรียนฟรี  15 ปี   (งบ ภาคเรียนที่ 2/2564)                      21,000    บาท 
          3. จากเงินนอกงบประมาณ (จากเครือข่ายฯ)           157,000   บาท 
                       รวม                         217,000    บาท 
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7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
     - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 
8.กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 มีสุขนิสัย 
    ในการดูและสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอตาม   
    ความเหมาะสม 

การสังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 90  
    มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

--การชั่งน้ าหนักและ
ส่วนสูง 

-การทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 

-แบบบันทึกน้ าหนักและ
ส่วนสูง 

-แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 98 มีสุขนิสัย 
    ที่ดี รักการออกก าลังกาย 

การสังเกต 
การทดสอบ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
   ของนักเรียนบ้านสันก าแพง เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 

การทดสอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

5. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน สามารถเล่น 
    กีฬาตามความถนัดได้อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น มีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพและออกก าลัง    
    กายสม่ าเสมอตามความถนัดและความเหมาะสม 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง มีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกาย มีทักษะพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนา 
   คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 
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ชื่องำน/โครงกำร       การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมือง
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ โดยได้จัดล าดับ
ความส าคัญอยู่ในกลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการ
คิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนในโรงเรียนบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 
2.วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น 

2.  เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง  
3.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ส านักงาน  
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
4.  เพ่ือพัฒนาห้องสาระภาษาต่างประเทศให้มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
    ตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสามกล 
5.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางภาษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
              ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น  
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2. นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและสื่อสารได้ 
    คล่องแคล่ว 
เชิงคุณภำพ 
1. มีห้องสาระภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางแห่งแหล่งการเรียนรู้ด้านภาษา 
2. นักเรียนมีความพร้อมด้านวิชาการสู่การแข่งชันในระดับต่างๆ 

 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนคณะครูในกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
เดือนมิถุนายน 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 

2. จัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรม ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
3. กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ( English camp)

นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 

4. พัฒนาการเรียนการสอน ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
5. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาวต่างชาติ ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
7. จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย(LittieGuide) ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
8. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
9. กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย

โปรแกรม Dicoveries 
ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 

10. พัฒนาห้องสาระภาษาต่างประเทศ ต.ค.64- ก.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
11. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ ก.ย.2565 หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะ 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

 

1. กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
นักเรียนชั้น ป.1-6 
- ค่าวัสดุในการเข้าค่าย 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

40,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

40,000 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการ
สอน 
- จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์และท าแบบทดสอบ 
(กระดาษA จ านวน 85 รีม) 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,000 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาวต่างชาติ 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมและของ
รางวัล 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000 

4. กิจกรรมที่ 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
-จัดท าแบบฝึกพัฒนาการอ่าน 
เขียนค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน 
-จัดท าน าเสนอค าศัพท์อังกฤษและ
ภาษาจีน 

- - 15,000 - - - 15,000 

5. กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
-จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
(LittieGuide) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือคัดเลือก
และฝึกฝนนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านภาษา 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

 

-ค่าวัสดุและของรางวัลในการฝึก - - 5,000 - - - 5,000 
7. กิ จกรรมที่ 7  พัฒนาห้ องสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
-จัดซื้อ สื่อ และวัสดุตกแต่งห้อง 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

10,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

10,000 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 100,000 - - - 100,000 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ   
                   1. เงินอุดหนุนรายหัว                     35,000    บาท 
                 2. เงินเรียนฟรี  15 ปี  (งบ ภาคเรียนที่ 2/2564)            25,000    บาท 
              (งบ 2565)     40,000    บาท 
          3. เงินรายได้สถานศึกษา                  -    บาท 
   4. เงินอ่ืน ๆ                -    บาท  
                            รวมทั้งหมด                                           100,000    บาท          
  
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    1. การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน   
    ได้เรียนภาษาต่างประเทศ จากครู 
    ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา 

- สังเกตการณ์จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของครูชาวต่างชาติ 
 

- แบบบันทึกการสังเกต 
 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 80 
    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
    ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น  
 

- การทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 80  
    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ 
    ภาษาจีนในการสื่อสาร 

- การทดสอบ 
 

-  แบบทดสอบ 
 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารมากข้ึน 
 3. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของ CEFR ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปและชาวต่างชาติได้ 
4. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) มีประสิทธิภาพในการจัด 
   การเรียนการสอน 
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ชื่องำน /โครงกำร        พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์         ข้อที่  2-4 
นโยบำย    ข้อที่ 2 
จุดเน้น    ข้อที่ 4-7 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  
ลักษณะโครงกำร                ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางกฤษณี วงษ์ศรียา และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

........................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   

โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมุ่ง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมนักเรียน
ให้มีการแสวงหาความรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎี Constructionism  ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
สันก าแพงจึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพของครูและนักเรียน   สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ
ท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ รักการท างาน ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มสาระการงานอาชีพ  มา
โดยตลอด  ซึ่งจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ  ครูผู้สอนสามารถท าการจัดการเรียนรู้ได้เต็มที่ทั้งในด้าน
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน  นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ท าให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์ตรง 

ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงมีโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สาระการ
งานอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ  

 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ มีเจตคติท่ีดี 
              ต่ออาชีพสุจริต 

2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เรียน ท้องถิ่น / ชุมชน และสภาวะ 
    การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการงานอาชีพ 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ    

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน มีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพ เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน ได้รับการฝึกทักษะในการท างาน รักการท างาน             
    สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง มีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพ เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
    และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพวางแผน
จัดกิจกรรม 

ส.ค.64 
นางกฤษณี วงษ์ศรียา 
นางมยุรี ปัทมรังสรรค์ 

2. 
ฝึกทักษะการท างานบ้าน งานเกษตร และงาน
ประดิษฐ์  

ต.ค.64-ก.ย.65 
นางกฤษณี วงษ์ศรียา 
นางสาวอาทิตยา ภัชรวาที 

3. การเสริมทักษะอาชีพในสาระการงานอาชีพ 

ต.ค.64-ก.ย.65 

นางกฤษณี วงษ์ศรียา 
นางส ารวย ไชยสาร 
นางเสาวคนธ์  แสนวิไล 
นางสาวอาทิตยา ภัชรวาที 
นางสาววรรณภา ชูสร้อย 
นางสาววชิรภรณ์ ศรีสุวรรณ 
นางสาวกนกพิชญ์ ป้องอ่อน 
นายศุภสิทธิ์ ปัญญาแก้ว 
นางสาวดารารัตน์ ปันใจ 

4. สรุปรายงานผล ก.ย.65 นางกฤษณี วงษ์ศรียา 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

 

1. พัฒนาฝึกทักษะการท างานบ้าน  
งานเกษตร งานประดิษฐ์ 
-วัสดุฝึกงาน+จัดการเรียนการสอน 

10,000 - 10,000 - - - 20,000 

2. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะด้าน
การเสริมทักษะอาชีพในสาระการ
งานอาชีพ 
(ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

10,000  15,000 - - - 25,000 

3. สรุปผล - - - - - - - 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 - 25,000 - 45,000 

หมำยเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
           1. เงินอุดหนุนรายหัว                                        -          บาท 
                 2. เงินเรียนฟรี  15 ปี           45,000      บาท 
          3. เงินรายได้สถานศึกษา                 -      บาท 
   4. เงินอ่ืน ๆ               -      บาท  
                            รวมทั้งหมด                                   45,000      บาท   
      
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. การจัดสรรเงินงบประมาณอาจจะเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง 
2. ความเข้าใจของผู้บริหาร 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ควรมีการคิดค านวณเงินโดยมีการส ารวจราคาก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ควรส ารวจราคาอุปกรณ์ท่ีจะจัดซื้อจากหลายๆร้าน 
3. ผู้บริหารควรให้ผู้รับผิดชอบในกลุ่มสาระฯ  ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่แท้จริงและความจ าเป็น 

              ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น  เมื่อเกิดข้อสงสัยในการจัดซื้อ      
              อุปกรณ์หรือจัดจ้างวิทยากรส าหรับการแข่งทักษะรายการต่าง ๆ   
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8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 มีความรู้ 
    พ้ืนฐานงานอาชีพ เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
    และมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของโรงเรียน    
    มาตรฐานสากล 

การทดสอบ - แบบทดสอบ 
 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 ที่ได้รับ 
    การฝึกทักษะ ในการท างาน รักการท างาน สามารถ  
    ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

สังเกตผลงาน 

- แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 น าความรู้    
    และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

- แบบสังเกตและ
ประเมินผลงานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4. ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับ 
   การคัดเลือกส่งประกวดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ระดับภาคเหนือ  ประเทศ  และรางวัลจากองค์กร  
   อ่ืน ๆ 

 สังเกตผลงาน 
 
 
 

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบสังเกตและประเมิน 
ผลงานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดี 
    ต่ออาชีพสุจริต 
3. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
4. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลงานของนักเรียนสามารถเผยแพร่ 
    และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

108 

ชื่องำน /โครงกำร            พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.11   
ลักษณะโครงกำร            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร         นายณัฐพงค์  สายสุริยะและคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร         1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 

……………………………………..………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมถึงนโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมแนะแนว 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมชุมนุม 
4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมลูกเสือ   
 1.1 กิจกรรมลูกเสือส ารอง ตลอดปีการศึกษา นายคมกฤช  รัตนแสง 

1.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ตลอดปีการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีฐิติชญา  หนูนแปง 
  1.3 กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ตลอดปีการศึกษา นายธนภัทร  ใจพุธ 
1.4 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย 
1.5 กิจกรรมวันราชสดุดี เดือนพฤศจิกายน ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย 
1.6 กิจกรรมประกวดระเบียบแถวเนตรนารี ตลอดปีการศึกษา ว่าที่พันตรีนพปฎล หาญจักราพิทักษ์ 

1.7 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.1 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.2 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.3 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.4 
 - ค่ายพักแรมลูกเสือ            ป.5 
 - ค่ายพักแรมลูกเสือ            ป.6 

 
เดือนมกราคม - 

มีนาคม 
  
 

 
นายณัฐพงค์  สายสุริยะ 
หัวหน้าสายชั้นป.1-6 
 

2. กิจกรรมชุมนุม ตลอดปีการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีฐิติชญา  หนูนแปง 
3. กิจกรรมแนะแนว ตลอดปีการศึกษา นางกฤษณี  วงษ์ศรียา 
4. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดปีการศึกษา นายจตุทร  สารวัตร 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ

ตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

1. กิจกรรมลูกเสือ        
 1.1 กิจกรรมลูกเสือส ารอง - 1,000 10,000 - - - 11,000 

1.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      
สามัญ 
- เต็นท์ใหญ่  เต็นท์เล็ก เชือก
ป่าน  รูปหล่อทองแดงรัชกาล
ที่ 6 ฯลฯ 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 

80,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

82,000 

1.3 กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 1,000 2,000    3,000 

1.4 กิจกรรมวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

 1,000 2,000    3,000 

1.5 กิจกรรมวันราชสดุดี  1,000 2,000    3,000 
1.6 กิจกรรมประกวดระเบียบ
แถวเนตรนารี 

  
5,000 

 
5,000 

    
10,000 

1.7 กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ        
ค่ายลูกเสือ (Day Camp) ป.1 - 9,225 2,000 - - - 11,225 
ค่ายลูกเสือ (Day Camp) ป.2 - 9,600 2,000 - - - 11,600 
ค่ายลูกเสือ (Day Camp) ป.3 - 8,050 2,000 - - - 10,050 
ค่ายลูกเสือ (Day Camp) ป.4 
ลูกเสือส ารองจ านวน   

- 7,575 2,000 - - - 9,575 

ค่ายลูกเสือ (Day Camp) ป.5     15,000 3,000    18,000 
ค่ายลูกเสือ (Day Camp) ป.6    15,000 2,408    17,408 

2. กิจกรรมชุมนุม - 2,000 3,000 - - - 5,000 
3. กิจกรรมแนะแนว - 2,000 3,000 - - - 5,000 
4. กิจกรรมบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ 
- 2,000 3,000 - - - 5,000 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - 81,450 123,408  -  - -  204,858 
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หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ               
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว                              -          บาท 
                 2. เงินเรียนฟรี  15 ปี      204,858   บาท 
          3. เงินรายได้สถานศึกษา          -     บาท 
   4. เงินอ่ืน ๆ        -     บาท   

รวมทั้งหมด                          204,858      บาท 
 
7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    1. การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    1. ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 
8. กำรวัดประเมินผล        

 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข 
  2. ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีผลการประเมิน “ผ่าน”  
   ในกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม  
   และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

- สังเกตการมีส่วนร่วม 
ของครู บุคลากร 
และนักเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

2. นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัด 
    และสนใจอย่างมีความสุข 

- สังเกตจากการส่ง 
งานวัดผลประเมินผล 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
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ชื่องำน/โครงกำร  พัฒนางานวัดและประเมินผล 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์   ข้อที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น       ข้อที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำ     มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.4  
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายในการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้ การให้คะแนน (Rubrics) การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ในปัจจุบันสถานศึกษามีระบบจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาด้วย
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของทางโรงเรียนที่ใช้ในการบันทึกผล และการรายงานผลการเรียนให้ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงคลังข้อสอบกลางของโรงเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดท าหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาแก่
ผู้เรียน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานงานวัดและประเมินผล 
จึงได้ก าหนดระบบการวัดและประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด ก าหนดให้มีการด าเนินงานเป็น
ระบบตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพจริง 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติอย่างเป็นระบบ 
 3. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ เที่ยงตรง และส่งเสริม 
              การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมมีความทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งาน 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่และระดับชาติอย่างเป็นระบบ 

เชิงคุณภำพ 
1. สถานศึกษาจัดท าการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคลังข้อสอบกลางของสถานศึกษาครบทั้ง 8  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ 
   เนื้อหาความรู้ที่เปลี่ยนแปลงในทุกระดับชั้น  

 2. สถานศึกษาจัดท าเอกสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการวัดและประเมินผล  
             (ปพ.1, ปพ.3, ปพ.5, ปพ.6 และปพ. 8) ที่เป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย และสะดวก 
             ต่อการใช้งาน 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน เพ่ือจัดท าโครงการ กันยายน 2564 – 

ตุลาคม 2564 
นางสาวกฤตพร เขียวฮ่าม 
นางสาวดวงใจ บุญมาเมือง 
ครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 

และผู้ช่วยครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 
2. ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคลังข้อสอบ

กลางของสถานศึกษา 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นางสาวดวงใจ บุญมาเมือง 
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สายสุภา 

ครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 และ 
ผู้ช่วยครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 

3. พัฒนาการจัดการคัดกรอง
ความสามารถทางการอ่านและ 
การเขียน 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นางสาวฉัตรชนก พุฒลา 
และผู้ช่วยครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการทดสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 
(RT, NT และ O-NET) 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นางสาวกฤตพร เขียวฮ่าม 
ครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 

และผู้ช่วยครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 
5. พัฒนาระบบการจัดท าเอกสาร 

งานทะเบียนการวัดและประเมินผล 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นางสาวดวงใจ บุญมาเมือง 
ครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 

และผู้ช่วยครูวิชาการสายชั้น ป.1-6 
6. ประเมินผล / สรุปรายงานผล 

การด าเนินงานโครงการ 
กันยายน 2565 นางสาวกฤตพร  เขียวฮ่าม 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม / รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ - - - - - - - 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สร้างแบบทดสอบ และพัฒนา
ระบบการจัดเก็บคลังข้อสอบ
กลางของสถานศึกษา 
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง/วัสดุ) 

- - 5,000 - - - 5,000 

3. การจัดการคัดกรอง
ความสามารถทางการอ่าน
และการเขียน 

- - 15,000 - - - 15,000 

4. การจัดท าแบบทดสอบวัดและ
ประเมินผล ระดับสถานศึกษา  

- - 61,655 - - - 61,655 

5. การจัดการทดสอบระดับ 
เขตพ้ืนที่ และระดับชาติ  
(RT, NT และ O-NET) 

- - 5,000 - - - 5,000 

6. การพัฒนาระบบการจัดท า
เอกสารงานทะเบียนการวัด
และประเมินผล 
- แบบรายงานผลการพัฒนา 
  คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- เอกสารงานทะเบียนอ่ืนๆ  

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

70,000 
 
 

5,000 

- - - 75,000 

7. ประเมินผล/สรุปรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

- - - - - - - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 161,655 - - - 161,655 
 
หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว                           161,655   บาท 
                 2. เงินเรียนฟรี  15 ปี          -         บาท 
          3. เงินรายได้สถานศึกษา          -     บาท 
   4. เงินอ่ืน ๆ        -     บาท   

รวมทั้งหมด                          161,655      บาท 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
      1. การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 
      2. ระยะเวลาในการด าเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามก าหนดการของสถานศึกษา 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      1. การด าเนินการพิจารณาเฉพาะการจัดซื้อ / จัดจ้างเฉพาะวัสดุที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
      2. การด าเนินการล่วงหน้าจากก าหนดการเพ่ือให้ทันต่อการน าไปปฏิบัติจริง 
 
8. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ได้รับการวัดและ 
    ประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนได้เข้ารับการทดสอบ 
   ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ (RT, NT และ O-NET) อย่างเป็นระบบ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. นักเรียนทุกคนได้รับการประเมิน โดยใช้แบบทดสอบจากคลังข้อสอบ 
    กลางของสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงในการวัด 
    และประเมินผลผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. คณะครูร้อยละ 80 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการวัดและ 
    ประเมินผลของสถานศึกษา 

ส ารวจ แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการติดตามวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับชาติอย่างเป็นระบบ 
 3. สถานศึกษามีคลังข้อสอบกลางของโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกระดับชั้น และมีคลังแบบทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ ส าหรับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 4. สถานศึกษามีการจัดท าแบบประเมินการวัดและประเมินผลในทุกด้าน ทั้งด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
งานทะเบียนวัดผลที่เป็นระบบ มุ่งเน้นให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน ที่มีความทันสมัยและสะดวก
ต่อการใช้งาน 
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ชื่องำน / โครงกำร  นิเทศภายใน  
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    - 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   
ลักษณะโครงกำร      โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ   นายพรหมมินทร์   ดอยลอม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        1  ตุลาคม พ.ศ.2564  ถึง  30 กันยายน   2565 

................................................................................................................ ........................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ก าหนดให้ สถานศึกษามีการนิเทศภายในซึ่งเป็นภาระงาน
ส่วนหนึ่งของงานบริหารสถานศึกษาเพ่ือ ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา   ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติโดยมีการจับคู่ระหว่างเพ่ือนครูด้วยกันและได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูทุกคนได้รับการนิเทศ จากเพ่ือนร่วมงานและจากผู้บริหาร 
2. เพ่ือให้ครูน าข้อเสนอแนะจากเพ่ือนครูและผู้บริหาร มาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. เพ่ือให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการเรียนการสอน 
 

3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนจากผู้บริหารอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
2. ครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลการนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 เชิงคุณภำพ 
1. คณะครูได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากเพ่ือนครูและผู้บริหาร 

 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 

รับทราบนโยบายร่วมวางแผนด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ก.ย. 64 – ต.ค. 65 นายพรหมมินทร์   ดอยลอม 

2. กิจกรรมนิเทศภายใน  
- ครั้งที ่1 สังเกตการสอน 

ต.ค.64 – ก.พ.65 
เม.ย. 65 

นายพรหมมินทร์   ดอยลอม 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
- ครั้งที่ 2 ตรวจเอกสารประจ าชั้น 
และการวัดประเมินผล ปีการศึกษา2564 

3. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สรุปผลการนิเทศภายในปีการศึกษา 2564 

พ.ค. 65 นายพรหมมินทร์   ดอยลอม 

4. เยี่ยมชั้นเรียนเตรียมความพร้อม  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

พ.ค.65 - มิ.ย.65 นายพรหมมินทร์   ดอยลอม 

5. นิเทศภายใน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 โดยการสังเกตการณ์สอน และ 
นิเทศจับคู่ 

พ.ค.65 – ก.ย.65 
 

นายพรหมมินทร์   ดอยลอม 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 

6. สรุป ประเมินผล / จัดท ารายงาน ก.ย.65 นายพรหมมินทร์   ดอยลอม 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกประมำณ 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า             
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า    
 ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้าน
สันก าแพง รับทราบนโยบาย
ร่วมวางแผนด าเนินงานตาม
โครงการ 

- - - - - - - 

2. จัดกิจกรรมนิเทศภายใน  
- สังเกตการสอน 
- ตรวจเอกสารประจ าชั้น 
และการวัดประเมินผล   
ปีการศึกษา 2564 

- - - - - - - 

3. จัดกิจกรรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผล
การนิเทศภายในปีการศึกษา 
2564 
 

- - 1,000 - - - 1,000 

4. เยี่ยมชั้นเรียนเตรียมความ
พร้อมภาคเรียนที่ 1/2565 

- - - - - - - 

5. นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 2565 โดยการ

- - - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกประมำณ 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า             
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า    
 ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

สังเกตการณ์สอน และนิเทศ
จับคู ่

6. สรุป ประเมินผล / จัดท า
รายงาน 

- - - - - - - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 1,000 - - - 1,000 
หมำยเหตุ       ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว                           1,000      บาท 
                 2. เงินเรียนฟรี  15 ปี          -         บาท 
          3. เงินรายได้สถานศึกษา          -     บาท 
   4. เงินอ่ืน ๆ        -     บาท   

รวมทั้งหมด                            1,000       บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
1. การเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 
2. กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเฉพาะที่มีความจ าเป็น 
2. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ครทูุกคนได้รับการนิเทศภายในจากผู้บริหาร สอบถาม แบบสอบถาม 
2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจากผู้ร่วมงาน สอบถาม แบบสอบถาม 
3. ครทูุกคนเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ผลการนิเทศภายใน 

สังเกต แบบสังเกต 

4. ครทูุกคนพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนตาม   
    ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนครูและผู้บริหาร 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
   2. ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  3. ครูสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. ครูและผู้บริหารที่ท าหน้าที่นิเทศมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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ชื่องำน /โครงกำร        การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธศำสตร์        ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสุวปรียา   อารีศิริ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

........................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคัดเลือกให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) โดยด าเนินงานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่จะใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในปีการศึกษา  2560 – 
2564 โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ปรากฏว่ามีปัญหาด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่และการวัดและประเมินผลครูยังมีความข้าใจที่ไม่ตรงกันดังนั้นจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและเปิดโอกาสให้ครูได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกับการนิเทศการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2564 
 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับท้องถิ่นสอดคล้องกับโรงเรียมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ 
    ความสนใจของผู้เรียน 
4. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
5. เพ่ือให้ครูได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมิน 
    การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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3. เป้ำหมำย   
เชิงปริมำณ  
 1. ครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 
2. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการปรับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 

เชิงคุณภำพ 
1. ครโูรงเรียนบ้านสันก าแพงสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม 
   ความถนัด  ความสามารถ และความสนใจ 
2. ครโูรงเรียนบ้านสันก าแพงสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
    ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
3. ครโูรงเรียนบ้านสันก าแพงมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสร้าง 
    เครื่องมือวัดผลตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
    (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 

4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
รับทราบนโยบายร่วมวางแผนด าเนินงานตาม
โครงการ 

ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์  ดอยลอม 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
พุทธศักราช 2565  

 ม.ค. 65 – เม.ย. 65 นางสุวปรียา  อารีศิริ 

3. นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน 
บ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 

พ.ค. 65 น.ส.สุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
 

4. สรุปรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง  
พุทธศักราช 2565 

ก.ย. 65 นางสุวปรียา  อารีศิริ 
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5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ  

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
พุทธศักราช 2565 
(ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง) 
 - จัดท าโครงสร้างรายวิชา ทุกกลุ่ม
สาระ  
 - จัดท าตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตัวชี้วัดกับหน่วยการเรียนรู้ระหว่างปี
และปลายปีการศึกษา ทุกกลุ่มสาระ 
 -  จัดท าและออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 
 -  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - จัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

4,500 - - - 6,000 

2. นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 
2565 
 - จัดท าเครื่องมือนิเทศ 

- - - - - - - 

3. สรุป ประเมินผล  
 - จัดท าเล่มรายงานการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
พุทธศักราช 2565 

- - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,000 - 6,000 

หมำยเหตุ   ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว               6,000    บาท 
2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -   บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา        -       บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                -    บาท 
         รวมทั้งหมด                            6,000     บำท 
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7.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

        -  การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 

 
8. กำรประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 

2. ครทูุกคนสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

3. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

การส ารวจ 
 

 

แบบส ารวจ 
 

4. ครทูุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

การส ารวจ 
 
 

 

แบบส ารวจ 
 
 

 

5. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการปรับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
           1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 ที่มีคุณภาพตามหลักสูตร  
               แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เหมาะสมกับ 
               ท้องถิ่น เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ  

 2.  ครูจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
 3.  ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ 
      ความสนใจของผู้เรียน 
 4. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
     (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 5. ครูร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
     โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
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ชื่องำน / โครงกำร         ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
                                          และคณิตศาสตร์  
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 5  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบำย    ข้อที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสายทอง   ใจปัญญา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

........................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพนับว่าเป็นหัวใจที่
ส าคัญ ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ ระบบการศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างและ
สามารถตอบสนองเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความสามารถเหนือกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
กลุ่มผู้เรียนเหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  ได้บัญญัติไว้ในมาตร 10 วรรคสี่ ว่า  “ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัด
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ” 

โรงเรียนบ้านสันก าแพง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  ให้แก่นักเรียน กลุ่มที่มีสติปัญญาทางการเรียนรู้ได้ใน ระดับดี เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มนี้ ได้
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองตามความสามารถดียิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (SMP)   

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
2.  เพ่ือให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
4.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านสันก าแพงให้สูงขึ้น 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนห้องเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  (SMP)   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 75 
2. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ 
   วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
เชิงคุณภำพ  
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอ ใช้ส าหรับการเรียนรู้การสืบค้น          
     เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
 

4.   กิจกรรม และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
ร่วมวางแผนงานโครงการ 

1 - 10  ก.ย.64 
 

นางสายทอง   ใจปัญญา 

2. 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ 

ต.ค. – พ.ย. 64 
พ.ค.-ก.ย.65 

 
นางสายทอง   ใจปัญญาและ

คณะครูห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3. 
เข้าค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

พ.ย. 64 – มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 -ก.ย.65 

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

ธ.ค. 64 – ก.พ.65 
มิ.ย.-ก.ย.65 

5. 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียน 

ต.ค 64- ก.ย.65 

6. สรุปรายงานผล ก.ย.65 นางสายทอง   ใจปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

126 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนกำร  

- - - - - - - 

1. วัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์  
ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน 
- ภาคเรียนที่ 2/64 

- - - - - 150,000 150,000 

2. วัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์  
ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน 
- ภาคเรียนที่ 1/65 

- - - - - 150,000 150,000 

3. ซ่อมแซมอุปกรณ์-ครุภัณฑ์  - - - - 40,000 10,000 50,000 
 กิจกรรมที่ 2 ค่ำยวิชำกำรพัฒนำ

ทักษะวิชำกำร 
       

 ภาคเรียนที่ 2 /2564 - - - - - - - 
1. ค่าอาหาร  ค่าพาหนะและวัสดุของ

นักเรียน  (จัดค่ายสะเต็ม ที่น้ าพุร้อน) 
- - - - 55,000 15,000 70,000 

 ภาคเรียนที่ 1/2565        
2. ค่าอาหาร ค่าพาหนะและวัสดุของ

นักเรียน  (ค่ายจินตคณิต) 
- - - - 55,000 15,000 70,000 

 กิจกรรมที่  3 ศึกษำแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

- - - -    

 ภาคเรียนที่ 2/2564        
1. ค่าอาหารวัสดุและพาหนะของ

นักเรียน (อุทยานดาราศาสตร์,
กระดาษสา) 

- - - - 83,000 1,400 84,400 

 ภาคเรียนที่ 1/2565        
2. ค่าอาหารวัสดุและพาหนะของ

นักเรียน (สวนพฤกษศาสตร์
สิริกิติ์) 

- - - - 99,000 1,400 100,400 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

รวม - - - - 332,000 342,800 674,800 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น - 674,800    674,800    

 
หมำยเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
6. งบประมำณ           

1. เงินอุดหนุนรายหัว                    -        บาท 
2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -     บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา   674,800    บาท 
4. เงินอ่ืน ๆ                -     บาท 
                รวมทั้งหมด                     674,800    บาท 

 
7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    1. การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    1. ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ  
   คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ 
   และคณิตศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 70  

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ 
   วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ 
   จัดการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3.  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ    
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความรู้เทียบเท่านักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
2.  โรงเรียนบ้านสันก าแพงเป็นต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์มีเจตคติท่ีดี ต่อการเรียน 
    วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 
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ชื่องำน / โครงกำร          พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน Mini  English  Program (MEP)  
แผนงำน      บริหารวิชาการ  
สนองยุทธศำสตร์     ข้อที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
นโยบำย       ข้อที่ 2 พัฒนาคุณผู้เรียน 
จุดเน้น       ข้อที่ 3   
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2     
ลักษณะโครงกำร             โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ      หัวหน้าโครงการ MEP และคณะครูชั้นประถมศึกษาห้องเรียน MEP 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
                 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริม         
ให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนเครื่องมือ
สื่อสารที่ส าคัญส าหรับคนไทย  เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ให้เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิต มีค่านิยมที่ดี มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

  โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน 
รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสส าหรับเยาวชน จึงได้จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program (MEP) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน และ
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดียิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในระดับสากล 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ในเวทีการแข่งขันและก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มศักยภาพของ

แต่ละบุคคล 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู บุคลากรห้องเรียน MEP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
      1. ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนห้องเรียน  MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 จ านวน 8 ห้อง 

                 จ านวนนักเรียน 275 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ               
          ระดับสากล 

   2. ครูและบุคลากรห้องเรียน MEP ได้รับการพัฒนาทุกด้าน 
      เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนห้องเรียน MEP ทุกคน มีความรู้และทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ระดับสากล 

    2.  นักเรียนมีความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขัน และก้าวสู่ความเป็นสากล 
    3.  ครูและบุคลากรห้องเรียน MEP สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ 2  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือเรียน 
                 สื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 3  การสร้างแบบทดสอบในการวัดผลประเมินผล 
กิจกรรมที่ 4  จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับครูและ 
                 นักเรียนห้องเรียน MEP 
กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
                 ในระดับโรงเรียนและระดับภูมิภาค 
กิจกรรมที่ 6  การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมและพัฒนาครูห้องเรียน MEP  
                 ให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 8  การทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน       
                 โดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐานสากล CEFR หรือ 
                 เทียบเคียง 
กิจกรรมที่ 9  การสรุปผลและการประเมินโครงการ 

มีนาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
 
กรกฎาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
 
มิถุนายน – สิงหาคม 
2565 
กันยายน 2565 
มกราคม 2566 
 
กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
มีนาคม 2566 

- รองผู้อ านวยการ   
  ฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้าโครงการ 
- ครูประจ าการ 
- ครูต่างชาติ  
- ผู้ช่วยคร ู
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6) 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม 

ทั้งสิ้น ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 เตรียมความ
พร้อมด้าน 
การบริหารจัดการ 
1.1 ประชุม วางแผน และ
แต่งตั้งคณะท างาน       
1.2 แต่งตั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ
ตามโครงการ  

- - - - - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน 
2.1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ใน
ห้องเรียน  
(กระดาษ หมึกโรเนียว  
เครื่องปริ้นเตอร์  หมึกเติม
เครื่องปริ้นเตอร์ และอ่ืนๆ) 
2.2 สื่อการจัดการเรียนการ
สอนสอน 
2.3 ค่าจัดตกแต่ง
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ห้องเรียน MEP ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
2.4 ค่าหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ  
หมายเหตุ. 4 วิชา ระดับชั้น 
ป.1 - 6   
  (275×2,000 = 550,000) 

- - - - - 157,800 
 

157,800 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

3. 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การสร้าง
แบบทดสอบเพ่ือใช้ในการวัดผล
ประเมินผลเป็นภาษาอังกฤษ 
ของครูผู้สอน  

- - - - - 3,000 3,000 

4. กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 
4.1 จัดกิจกรรมโดยไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
(ค่ารถ ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่าง น้ าดื่ม ค่ากระดาษ 
จัดท าสมุดบันทึกให้กับนักเรียน 
และอ่ืนๆ) 
4.2 การจัดกิจกรรมค่าย MEP 
ภายใน และนอกโรงเรียน  
(ค่ารถ ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่าง น้ าดื่ม ค่าป้ายไวนิล 
และอ่ืนๆ)    
4.3 นักเรียนและครูห้องเรียน 
MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ    

- - - - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 

 
 

6,000 
 
 
 
 
 
6,250 
 
 
 
 
 
 

252,250 
 
 

5. กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
5.1 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียนห้องเรียน MEP ภายใน
โรงเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนไป
แข่งขันระดับภาคเหนือ 

- - - - 
 

 

50,000 - 
 
 
 
 
 

50,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม 

ทั้งสิ้น ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

5. กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
(ต่อ) 
5.2 น านักเรียนไปแข่งขัน
ทักษะ 
วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
(ค่าอาหาร น้ าดื่ม ค่าที่พัก ค่า
รถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
แข่งขัน กระดาษ ป้ายไวนิล 
และอ่ืนๆ) 

- - - - - - - 

6. กิจกรรมที่ 6 การนิเทศติดตาม 
6.1 ก าหนดแนวทางในการ
นิเทศ การจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
6.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างครูชาวต่างชาติและครู
ไทยเป็นระยะ ๆ 
6.3 ใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ึงพา
ระหว่างห้องข้างเคียง 

- - - - 1,000 1,000 
 

2,000 
 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ 
7.1 น าคณะครูห้องเรียน MEP 
ศึกษา ดูงานโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์ด้าน
ห้องเรียน MEP ค่าอาหาร 
กลางวัน อาหารว่าง น้ าดื่ม 
กระดาษเพ่ือท าเอกสาร และ 
ฯลฯ 

- - - - 
 
 

40,000 
 
 
 

- 40,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

8. กิจกรรมที่ 8 การทดสอบ
ความรู้ความสามารถของ
นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเคียง 
8.1 นักเรียนสมัครเข้าร่วม
ทดสอบ 
(ค่าสมัครสอบของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน 40 คน คนละ 150 
บาท) 
8.2 น าผลการทดสอบมา
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของนักเรียนแต่ละคน 

- - - - 7,000 - 
 
 
 
 

7,000 
 

9. กิจกรรมที่ 9 การสรุปผล
และการประเมินโครงการ 
9.1 รวบรวมข้อมูลจากการ
จัดท าโครงการ น ามา
วิเคราะห์และประเมินผล 
9.2 สรุปข้อที่ควรปรับปรุง
แก้ไขและสิ่งที่ได้รับการ
พัฒนา 
9.3 รายงานผลการ
ด าเนินงานของนักเรียน ต่อ
ผู้บริหาร และ 
ผู้ปกครอง (ค่ากระดาษ 
อาหารว่าง น้ าดื่ม) 

- 
 
 
 
 
 
 
 

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

รวม - - - - 339,000 175,050 514,050 
 
หมายเหตุ. ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว                 -         บาท 

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี          - บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP)             514,050    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ                 -  บาท 
   รวมทั้งหมด                          514,050    บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  1. คุณภาพของคณะครูต่างชาติไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
  2. การปรับเปลี่ยนราคาท่ีสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   1. ด าเนินการพัฒนา และประเมินคุณภาพของคณะครูชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง 
  2. ด าเนินการพิจารณารายจ่ายในส่วนที่จ าเป็นต่อการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การทดสอบ แบบทดสอบ 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถ   
    ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในระดับสากล 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

3. ครูและบุคลากรห้องเรียน MEP ร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนา 
    ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

การนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

4. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 80 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนห้องเรียน MEP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับดี 
3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
4. โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดย เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองและชุมชน               
   เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ชื่องำน /โครงกำร        การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมนิสัยการอ่านและการค้นคว้า 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 1,2 และ 6 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2     
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวณัฐชาดา  สุภามูล และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
................................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 มาตรา 7 และมาตรา 24 ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องมุ่งปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็นท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ส าคัญคือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน รัก
การเขียนและรักการค้นคว้า อีกทั้งโรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับคัดเลือกจากส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า มีสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นสากลแต่ในสภาพปัจจุบันผลจาก
การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา ปรากฏว่า  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ที่เกี่ยวกับ การมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถ
ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา  อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง  ตลอดจนการจัด
สถานที่ให้ผู้รับบริการทางการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถรับบริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันก าแพงให้มีมาตรฐานของห้องสมุดมี
ชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านและการค้นคว้าเพ่ิมขึ้น และสามารถท าให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการให้มากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันก าแพงให้มีมาตรฐานของห้องสมุดมีชีวิต 
 2. เพ่ือให้บริการหนังสือเอกสารส าหรับการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอแก่จ านวนนักเรียน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการค้นคว้า ยกระดับความสามารถในการอ่านของ 
                 นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
 4. เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. จัดหาหนังสือส าหรับการศึกษาค้นคว้าจ านวน 500 เล่มต่อปี ตามมาตรฐานของห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้านักเรียนชั้นป. 1-6 ทุกคนตลอดปีการศึกษา 
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เชิงคุณภำพ 
1. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีมาตรฐานของห้องสมุดมีชีวิต 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า 

 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน เพ่ือปฏิบัติงาน พ.ย. 2564 น.ส.ณัฐชาดา และคณะ 
2. จัดบรรยากาศภายในและปรับภูมิทัศน์บริเวณ

ห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
พ.ย.64-ก.ย.65 น.ส.ณัฐชาดา และคณะ 

3. จัดระบบหนังสือห้องสมุด พ.ย.64-ก.ย.65 น.ส.ณัฐชาดา และคณะ 
4. จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ พ.ย.64-ก.ย.65 น.ส.ณัฐชาดา และคณะ 
5. พัฒนาจัดหาสื่อประจ าห้องสมุด ธ.ค. 2565 น.ส.ณัฐชาดา และคณะ 
6 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า พ.ย.64-ก.ย.65 น.ส.ณัฐชาดา และคณะ 
7. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ ก.ย. 2565 น.ส.ณัฐชาดา และคณะ 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ .เงินนอกประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดบรรยากาศ
ภายในและปรับภูมิทัศน์
บริเวณห้องสมุดให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
- จัดบรรยากาศ 
   ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดบรรยากาศห้องสมุด 

- - 2,000 - - - 
 
 
 
 

2,000 
 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดหาสื่อ
ประจ าห้องสมุด 
- จัดหาสื่อการใช้ห้องสมุด สื่อ
ประกอบความรู้ต่าง ๆ  (เพ่ิมเติม) 
    ได้แก่ เกมส่งเสริมการอ่าน  
เช่น เกมค าคม เกมเอแม็ท  
เกมครอสเวิร์ด เกมเศรษฐี 
- จัดซื้อหนังสือส าหรับการ
ค้นคว้า (เพ่ิมเติม) 

- -  
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 

- - - 
 
 
 

20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ .เงินนอกประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การค้นคว้า 
- กิจกรรมสานต่องานพ่อด้วย
หนังสือสารานุกรม 
- กิจกรรม การอ่านตามรอย  
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 
- กิจกรรมตะกร้าเคลื่อนที่และ
ตะกร้าน้อยแสนสนุกชวนน้องอ่าน 
- กิจกรรมการสอนการใช้
ห้องสมุด ชั้นป.1-6 
- กิจกรรมป้ายนเิทศวันส าคัญ 
- จัดสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมการเล่านิทาน 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่, 
  วันภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ผ่านเกมการศึกษา 
- กิจกรรมสร้างสรรค์นิทาน
เพ่ือน้องด้วยหนังสือเล่มเล็ก 

- - 28,000 
 

- - - 
 
 

28,000 
 
 
 

3. - กิจกรรมบันทึกยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมยุวบรรณารักษ์  
 
(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ท ำกิจกรรมและของขวัญ
รำงวัลทุกกิจกรรมถัวเฉลี่ย) 

- - - - - -  

รวม - - 50,000 - - 50,000 50,000 
รวมทั้งสิ้น 50,000 - 50,000 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว                50,000   บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี         -   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา     -     บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ                -   บาท 
   รวมทั้งหมด                             50,000  บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    1. การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    1. ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 

8. กำรประเมินผล                                                   
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของระดับสภาพบรรยากาศห้องสมุด 
    โรงเรียนบ้านสันก าแพงที่ได้รับการปรับปรุง 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

2.จ านวนหนังสือท่ีจัดซื้อเพ่ิมในห้องสมุด 
   โรงเรียนบ้านสันก าแพง จ านวน 500 เล่ม 
   ต่อปี ตามมาตรฐานของห้องสมุด 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ทุกคน 
   ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัย   
    รักการอ่านและการค้นคว้า 

สังเกต แบบสังเกต 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมผลงานต่อยอด 
4. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตร้อยละ 90    
   มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศและ 
   การให้บริการ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันก าแพงเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีบริเวณส าหรับใช้บริการสื่อเทคโนโลยี  
                 สารสนเทศที่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีหนังสือส าหรับการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอแก่จ านวน 
                 ผู้ใช้บริการ 
    3. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน ครู และผู้บริหาร 
             4. ผู้ใช้บริการสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัว 
                ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 
   5.  ผลการด าเนินงานของห้องสมุดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ชื่องำน /โครงกำร        การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 1 - 5 
นโยบำย    ข้อที่ 1 - 5 
จุดเน้น    ข้อที่ 1 - 8 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.3 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางศิรินันท์ สิริสาร และคณะครู 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 
48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสั งกัดและสถานศึกษาจัดให้มี ระบบประกันคุณภาพภ ายในสถานศึกษา  
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย  
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบ  
ที่สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการทางตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการ
ทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานประกันคุณภาพ ได้เห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพต่อการจัดการศึกษา
ของโรง เรี ยน จึ งมี โครงการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้ น  อันจะน ามาสู่ การ พัฒนา  
การจัดการศึกษาที่เข้มแข็งรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งผลจาก 
การด าเนินงานดังกล่าวท าให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใน
ปีการศึกษาต่อไป 
   
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
     3. เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     4. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ 
         สาธารณชน 
     5. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับประเมินจากองค์กรภายนอก เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา 
 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
           1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 100 
           2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
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           3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 90 
 4. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

              มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
              ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ กันยายน  2564 นางศิรินันท์ สิริสาร 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดมาตรฐาน 

ก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ตุลาคม  2564 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน 
3. ด าเนินการติดตาม การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา นางศิรินันท์ สิริสาร 

และคณะครู 
4. ประชุมปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือ คู่มือ และเกณฑ์การ

ประเมิน ตามตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน 
พฤศจิกายน 2564 คณะครูผู้รับผิดชอบ 

 
5. จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่อยรอย และสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
ธันวาคม - เมษายน 

2565 
คณะครูทุกท่าน 

6. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

มีนาคม - เมษายน 
2565 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 

7. ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มีนาคม - เมษายน 
2565 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 

8. น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประกัน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มีนาคม - เมษายน 
2565 

คณะกรรมการและ
คณะครูผู้รับผิดชอบ 

9. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 

เมษายน - พฤษภาคม 
2565 

นางศิรินันท์ สิริสาร
และคณะครู 

10. ประเมิน/สรุปผล รายงานผลการด าเนินการโครงการ กันยายน 2565 นางศิรินันท์ สิริสาร 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
(บำท) 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอขออนุมัติ 

- - - - - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือ
วิเคราะห์ ก าหนดมาตรฐาน 
ก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม  
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4  

- - - - - - - 

3. กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

- - - - - - - 

4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการ
จัดท าเครื่องมือ คู่มือ และเกณฑ์การ
ประเมิน ตามตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน 
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม  
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
(20 รีม รีมละ 115 บาท เป็นเงิน 
2,300) 

- - 2,000 - - - 2,000 

5. กิจกรรมที ่5 จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลักฐาน/ร่อยรอย และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
- แฟ้มใส่เอกสารและไส้แฟ้ม  
- เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ 4TB  
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

5,000 

6. กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

- - - - - - - 

7. กิจกรรมที่ 7 ประชุมวิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม 

- - - - - - - 

8. กิจกรรมที่ 8 น าเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

- - 5,000 - - - 5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
(บำท) ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

ประกันคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม  
- ของที่ระลึก 
- แผ่นพับ 

9. กิจกรรมที่ 9 จัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
- ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน 
- กระดาษปกสี  

- - 2,000    2,000 

10. กิจกรรมที่ 10 ประเมิน/สรุปผล 
รายงานผลการด าเนินการโครงการ 

- - - - - - - 

รวม - - 14,000 - - - 14,000 
หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ        

1. เงินอุดหนุนรายหัว                      14,000      บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี         -   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา     -     บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ                -   บาท 
   รวมทั้งหมด                             14,000  บาท 
 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
      1. การจัดสรรงบอาจจะเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      1. ควรมีการคิดค านวณเงินโดยมีการส ารวจราคาก่อนจัดซื้อจริง  
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8. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ร้อยละ 100 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์   
    มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน   
    ตามมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 90 

การประเมิน แบบประเมิน 

4. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้     
   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมิน แบบประเมิน 

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา อย่างครบถ้วน 

การประเมิน แบบประเมิน 

6. ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการสร้าง 
เครื่องมือการประเมินคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  1. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมทุกตัวบ่งชี้ 
  2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก 
              และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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ชื่องำน /โครงกำร        พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์         ข้อที่  3,4,6 
นโยบำย    2,4,5 
จุดเน้น    4 - 7 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
ลักษณะโครงกำร                ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางลภัสรดา  เทพจร  และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

........................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   

โรงเรียนบ้านสันก าแพงเป็นโรงเรียนทางเลือกท่ีใช้แนวทางการสอนทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ 
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในเรื่องที่สนใจผ่านโครงงานบูรณาการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือและโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงยังเป็นโรงเรียนที่ก้าวเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลอีกทั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวด 9 มาตร 66 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี   การ
เรียนการสอนในปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษา
และมีความจ าเป็นอย่างมากข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหาความรู้ในอนาคต 
ซึ่งการศึกษาหาความรู้ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพดี  ดังนั้นจึงต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ กับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 จากการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  ท าให้โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ  ทั้งในรูปแบบของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและสัญญาณอินเทอร์เน็ตก้าวหน้ามาก  แต่ยังมีอุปกรณ์ส าหรับ
จัดการระบบเครือข่ายบางชนิดที่ยังต้องรอการเปลี่ยนใหม่  เพราะมีสภาพเก่าใช้งานมาหลายปีเกิดสภาพช ารุด  
อุปกรณ์บางชนิดที่มีอยู่มีสภาพเก่ารองรับการใช้งานและสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ไม่เต็มที่  ปริมาณการใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนมีมากข้ึนเพราะเปิดให้นักเรียนได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  อีกท้ัง
ยังมีการเข้ามาประเมินโรงเรียนในทุกปีการศึกษา  มีการเข้ามาศึกษาดูงานจากองค์กรต่าง ๆ  หลายองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  จึงท าให้ระบบงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นต้องพัฒนาในด้าน  
Hardware  ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  และมีความจ าเป็นอย่างที่สุดที่ต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล  ด้าน  
Software  ที่เกี่ยวกับงานในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบ  ตลอดจนเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลเมื่อต้องมีการประเมินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
  จากเหตุผลการปฏิบัติงานที่กล่าวมา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและรองรับการปฏิบัติงานต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อพัฒนางานในส่วนของงานสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

 
3.  เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ   

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน  (ร้อยละ 100)  สามารถใช้และเข้าถึงระบบ    
    เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 

               มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้   
     อย่างเพียงพอ 
2. งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  โรงเรียนบ้านสันก าแพง  มีระบบงานเพ่ือสนับสนุน 
     การปฏิบัติงานและเป็นระบบที่มีสารสนเทศส าหรับติดตามตรวจสอบความถูกต้องได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ประชุมวางแผน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ก.ย.64 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

2. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้ในโรงเรียน   ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 
3. ดูแล  ปรับปรุง  เว็บไซต์โรงเรียน ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

4. 

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก่ียวกับ
เทคโนโลยี  อุปกรณ์ท่ีใช้บริหารจัดการสัญญาณ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  อุปกรณ์งาน
ช่าง  อุปกรณ์ทดแทนที่ช ารุดหรือที่ไม่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน   (ตัวอย่างเช่น จัดซื้อ Switching 
Hub Gigabit port , อุปกรณ์ Firewall , อุปกรณ์  
Load Balance , อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ Wi-fi ,   
จัดซื้อเครื่องมือช่าง , จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและล าโพง
ในห้องเรียน  , จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง

ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

คอมพิวเตอร์  , จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  , กล้อง
ถ่ายภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง , อากาศยานไร้คนขับ 
(Drone) , Hadrdisk แบบ SSD เป็นต้น) 

5. 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ช ารุด 

ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

6. ย้ายห้อง Server ไปอาคารหลังใหม่ ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 
7. ปรับปรุงและขยายสัญญาณ Wi Fi ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

8. 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
เทคโนโลยีในโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน 

ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

9. 
จัดซื้อหรือจัดจ้างท าโปรแกรมระบบยืมคืนและStock  
อุปกรณ์เทคโนโลยีส ารองและทดแทน) 

ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

10. สรุปรายงานผล ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 
 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวม ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. (งานสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์, 
งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน) 
เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง แบบ Leased 
Line และ FTTX (ไม่รวมค่า
ใช้โทรศัพท์และค่าบริการ) 

- - - - 89,270 - 89,270 

2. (งานสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์) ดูแล  
ปรับปรุง  เว็บไซต์โรงเรียน 

- - -  3,000 - 3,000 

3. (งานสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์, 
งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน) 

- - - - - 100,000 100,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวม ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี  
อุปกรณ์ที่ใช้บริหารจัดการ
สัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  อุปกรณ์งาน
ช่าง  อุปกรณ์ทดแทนที่
ช ารุดหรือที่ไม่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน   
(ตัวอย่างเช่น จัดซื้อ 
Switching Hub Gigabit 
port , อุปกรณ์ Firewall , 
อุปกรณ์  Load Balance , 
อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ Wi-fi 
,   จัดซื้อเครื่องมือช่าง , 
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและ
ล าโพงในห้องเรียน  , จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์  , จัดซื้อ
อุปกรณ์ส านักงาน  , กล้อง
ถ่ายภาพและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง , อากาศยานไร้คนขับ 
(Drone) , Hadrdisk แบบ 
SSD เป็นต้น) 

4. (งานสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์, 
งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน) 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ช ารุด 

- - - - - 50,600 50,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวม ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

5. (งานสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์) 
ย้ายห้อง Server ไปอาคาร
หลังใหม ่

- - 64,800 - - 50,000 114,800 

6. (งานสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์, 
งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน) 
ปรับปรุงและขยายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (Wi Fi) 

- - 60,000 - - 50,000 110,000 

7. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์) 

- - - - 180,000 - 180,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - - 124,800 -  272,270 250,600 647,670 
หมำยเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

6. แหล่งท่ีมำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว      -     บาท   
 2. เงินเรียนฟรี  15  ปี        124,800     บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา        522,870   บาท 
 4. เงินอ่ืนๆ     -    บาท 
  รวมทั้งหมด        647,670      บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. การจัดสรรเงินงบประมาณอาจจะเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง 
2. การท างานคาบเก่ียวกับฝ่ายงานพัสดุและการเงิน 
3. ความเข้าใจของผู้บริหาร 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ควรมีการคิดค านวณเงินโดยมีการส ารวจราคาก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ควรส ารวจราคาอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อจากหลายๆร้าน 
3. ควรพิจารณาจากคุณภาพของอุปกรณ์มากกว่าราคาที่ต่ าที่สุด  เพราะอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
   บางอย่างราคาต่ าที่สุดอาจมีคุณภาพที่ไม่สามารถท างานได้ครอบคลุมกับงานท่ีโรงเรียน 
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    ต้องการ 
4. ควรแบ่งแยกให้ชัดเจนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   กับฝ่ายพัสดุและการเงิน  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
5. ผู้บริหารควรให้ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่แท้จริง   
   ความจ าเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น  เมื่อเกิดข้อสงสัยใน 
   การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ 

 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูและนักเรียนทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ 
   ค้นคว้าหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ    
   ระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

3. ระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มีข้อมูลสารสนเทศท่ีดี  ถูกต้อง 
   ชัดเจน ทันสมัยสามารถติดตามตรวจสอบได้และสามารถน า 
   ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
   และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคตได้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. โรงเรียนบ้านสันก าแพงเป็นสถานศึกษามีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ     
    สามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนได้ทุกคน 
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ชื่องำน / โครงกำร                   ส่งเสริมศักยภาพทางวชิาการ                              
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 5  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบำย    ข้อที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   
ลักษณะโครงกำร      โครงการใหม่   
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุพัฒิดา   เรืองนามกิจ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        1  ตุลาคม พ.ศ.2564   ถึง  30 กันยายน   2565 
…………………………………………………………………………………………………..................................................……. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา  22  ที่กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นการสะท้อนถึงความส าเร็จของการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 
           โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆจึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
             2. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความ ถนัดของตนเองเต็มตามศักยภาพ 
             3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 
           
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
             1. นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
             2. นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเองเต็มตามศักยภาพ 
 เชิงคุณภำพ 
             1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
             2. นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความภาคภูมิใจ 
             3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความส าเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 

รับทราบนโยบาย ร่วมวางแผน จัดท า
โครงการ 

ก.ย.64 นายพรหมมินทร์  ดอยลอม 

2. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภายในโรงเรียนบ้านสันก าแพง และ
เข้าร่วมแข่งขันระดับเครือข่าย ระดับ
เขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

ต.ค.64 –  ก.ย. 65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 

3. สรุป ประเมินผล / จัดท ารายงาน 30 ก.ย.  65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกประมำณ 

รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ             
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ    
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการภายใน
โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
และเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับเครือข่าย ระดับ
เขตพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ 
 

- - 10,000 - - - 10,000 

2. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการตาม
หน่วยงานอื่นๆ 
- ค่าอาหารนักเรียน 
- ค่ารถ/ค่าที่พัก 
- วัสดุฝึกแข่งขัน 
 

- - 20,000 - - - 20,000 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดนิทรรศการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

- 10,000 20,000 - - - 30,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ             
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ    
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

เช่น นิทรรศการวันเด็ก
แห่งชาติ นิทรรศการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา  

4. สรุปประเมินผล 
จัดท ารายงาน 

- - - - - - - 

รวม - 10,000 50,000 - - - 60,000 
รวมทั้งสิ้น 60,000 - 60,000 

 
หมำยเหตุ       ถัวจ่ายทุกรายการ 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว      60,000   บาท 
 2. เงินเรียนฟรี  15  ปี              -      บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา                  -     บาท 
 4. เงินอ่ืนๆ          -     บาท 
  รวมทั้งหมด           60,000      บาท 

 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
1. การเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 
2. กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเฉพาะที่มีความจ าเป็น 
2. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
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8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียน ร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ 
   ทางวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนและได้รับรางวัล 

การส ารวจ แบบส ารวจ 
 

2. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้แสดงความสามารถตามความ   
    ถนัดของตนเองเต็มตามศักยภาพมีความภาคภูมิใจใน  
    ผลงานของตนเอง 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

3. นักเรียน ร้อยละ 90 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
ประเมินความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 
 

4. ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน     
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ชื่องำน / โครงกำร                    ส่งเสริมทักษะชีวิตในการแสวงหาความรู้ 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ        มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ว่าที่ร.ต.หญิงฐิติชญา หนูนแปง และคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ทักษะแหงอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่จ าเป็นตอการด ารงชีวิตของประชาชนคนไทย ใน
ฐานะการเป็นพลเมืองของโลก การเรียนรูตองไม่ใชสถานการณสมมติในหองเรียน แต่ตองออกแบบการเรียนรูใหได้
เรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด และควรเป็นบริบทหรือสภาพแวดลอมในขณะเรียนรู เกิดการสั่งสม
ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
โดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้Active Learning ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้พัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

 จากปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนด้านลงมือปฏิบัติจริงบางครั้งท างานไม่ส าเร็จเป็นเพราะไม่มีประสบการณ์ 
ตัวอย่างการปฏิบัติที่เกิดผลส าเร็จ จึงท าให้การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่ส าเร็จผลเท่าที่ควร ดังนั้นจึง
หวังว่าการเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง และเปิดโลกทัศน์มุมมองที่ดีต่อไปในอนาคตได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
    จริงหรือ จากสถานการณ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

       2. เพ่ือเป็นการเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน   1,966  คน ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อย 
    ปีละ 1 ครั้ง           

 เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning มีทักษะการคิด  
    การแก้ปัญหาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์ท่ีพบเจอ                                                                  
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ได้รับการเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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4.รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 
5.    รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
(บำท) 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

 

1. กิจกรรมที่ 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 

- 60,000 1,992 - - - 61,992 
 

 
2. กิจกรรมที่ 2  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ ณ  เวียงกุมกาม  
เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

- 63,000 1,512 - - - 64,512 

3. กิจกรรมที่ 3  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาเรียนรู้ 
นอกสถานที่ ณ อุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ อ.แม่ริม   
จ.เชียงใหม่ 

- 53,000 1,096 - - - 54,096 

4. กิจกรรมที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  ศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล   
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

- 49,000 1,904 - - - 50,904 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนขั้นตอนการด าเนินการ ต.ค. 64 ว่าที่ร.ต.หญิง 
ฐิติชยา  หนูนแปง
และคณะครูสาย 
ชั้น ป.1-6 

2. ส ารวจความต้องการศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน/ครูสายชั้น 
ป.1-6 

 ต.ค. 64 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่สายชั้นก าหนด พ.ย. 64 - ส.ค. 65 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินการ 30 ก.ย.65 
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ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
(บำท) 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

 

5. กิจกรรมที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 
 ศึกษาศูนย์ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์       
 และศูนย์ฝึกผลิตภัณฑ์จากข้ีช้าง  
อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม่    

- 50,000 1,744 - - - 51,744 

6. กิจกรรมที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ครูผู้ควบคุม 26 คน ศึกษาระบบ
นิเวศชายทะเลภาคตะวันออก ( 3
วัน 2 คืน ) 

- 46,000 1,712 - - - 47,712 

รวมยอด ป.1-6 ทั้งสิ้น - 330,960 
 
หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว        -   บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี     330,960  บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา       -    บาท 
 4. เงินอ่ืนๆ           บาท 
      รวมทั้งหมด          330,960  บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  1. การจัดสรรงบอาจจะเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง 
  2. ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนอาจจะมีน้อยกว่าจ านวนนักเรียนที่ตั้งไว้จริง 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  1. ควรมีการคิดค านวณเงินโดยสอบถามค่าใช้จ่ายจากสถานที่ ที่ไปทัศนศึกษาเพ่ือให้งบประมาณ 
                        ไม่เกินหรือขาดจากท่ีตั้งไว้ 
  2. ควรมีการวางแผนครูผู้ควบคุมส ารองไว้ 
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8. กำรประเมินผล 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือ 
    จากสถานการณ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
2. ผู้เรียนได้รับการเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน  ได้ไป 
    ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อยปีละ  
   1 ครั้ง 

การประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ แบบประเมิน 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน 
    สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning    
    เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 
    ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์                                                                   

การประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ แบบประเมิน 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน  ได้รับ 
    การเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

การประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ แบบประเมิน 
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ชื่องำน / โครงกำร                    การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวม 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.11   
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางเสาวคนธ์  แสนวิไล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 วรรค 2 ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การ
สื่อสาร การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  
               โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ให้บริการนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเช่น บกพร่องทางการเรียนรู้  บกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ออทิสติก ซึ่ง  ความบกพร่อง
อาจมีทั้งสมาธิร่วมที่ท าให้มีปัญหาทางการเรียน  ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามรถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนได้รับการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้แบบคัดกรองของ 
    กระทรวงศึกษาธิการ  และการประเมินเชาวน์ปัญญา (IQ)โดยนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลใน 
    ท้องถิ่นและส่งต่อแพทย์วินิจฉัยโรคส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตาม   
    แผน IEPและ  IIP 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียน 
3. เพ่ือให้มนีักเรียนทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. เพื่อให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการอบรมความรู้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนรวม 
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5. เพื่อจัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง 
    การศึกษา  ในการพัฒนานักเรียนตามความต้องการพิเศษ 
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวมโดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษาจิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
    และ สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน ประกวดทักษะวิชาการ 
7. เพื่อสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
8. เพ่ือเป็นการส่งเสริมครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

 1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ชั้น ป.1.-ป.6 ได้รับการคัดกรองทางการศึกษาและการประเมินเชาวน์ปัญญา (IQ)  
              จากสถานพยาบาลของรัฐส่งต่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียน  
               การสอนตามแผน IEP และ IIP ร้อยละ 100 
              2.  พัฒนาทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ร้อยละ 100 
           3. ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการอบรมความรู้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนรวมได้ร้อยละ 60 
           4. จัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
               ในการพัฒนานักเรียนตามความต้องการพิเศษ ได้ร้อยละ 100     
  5. พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวมโดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษาจิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
              และ สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน ประกวดทักษะวิชาการ ได้ร้อยละ 100 
  6. ให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กเรียนรวม ได้ร้อยละ 100 
  7. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภำพ 

1. มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 2. มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 

3. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ 
    เรียนอย่างมีความสุข 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำที่    
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. คัดกรองนักเรียน 
-  คัดกรอง 9 ประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ 
- การประเมินเชาวน์ปัญญา (IQ) นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 

   
พ.ย. 64 – ก.พ. 65 

ก.พ. 65 
นางเสาวคนธ์ และ คณะ 

 

2. 
 
 

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IIP) 
2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน IEP 
2.2  ลงโปรแกรม IEP ออนไลน์ 
2.3  จัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก  สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
  -จัดท าแบบฝึกภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

 
 

ก.พ-  พ.ค.65 
เม.ย –  มิ.ย.65 
มิ.ย.- ส.ค.  65 

 

นางเสาวคนธ์ และ คณะ 
 

3. ทัศนศึกษาจิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  นางกฤษณี วงษ์ศรียา  

4. 
สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน ประกวดทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรม 

 น.ส.ณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์ 

5. กิจกรรมที่ 3 งานวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม พ.ย. 64 –  ก.พ.65 
นางเสาวคนธ์  แสนวิไล และ

คณะ 
6. กิจกรรมข่าวสารความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษแก่ผู้ปกครอง และครู 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวกนกพิชญ์  ป้องอ่อน 

7. การวัดและประเมินผลตามแผน  IEP ตลอดปีการศึกษา นางเสาวคนธ์ แสนวิไล และ    
นางสาวกนกพิชญ์  ป้องอ่อน 

นางสาวลีลาวดี   
พรหมอินตา 

8. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ตลอดปีการศึกษา นางเสาวคนธ์  แสนวิไล และ
คณะ 

9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตลอดปีการศึกษา นางเสาวคนธ์  แสนวิไล 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
 

1. คัดกรองนักเรียน 
-  คัดกรอง  9  ประเภทของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
- การประเมินเชาวน์ปัญญา (IQ) 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- ค่าเอกสาร ส าหรับจัดท า แบบ
ประเมินและแบบคักกรอง 4 ริม    
=  230  บาท 

- - 460 - - - 460 

2. 
 
 

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)แผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IIP) 
2.1 ประชุมคณะกรรมการครู 
ผู้ปกครอง จัดท าแผน IEP 
- ค่าวิทยากร 1 ท่าน     = 1,000 
- ค่าอาหารว่าง 125x20 = 2,500 
- ค่าเอกสาร ส าหรับจัดท า IEP 
(กระดาษ A4) 25 ริม    =  2,875 
2.2  ลงโปรแกรม IEP ออนไลน์ 
2.3 จัดท าแบบฝึกภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์  
- กระดาษ A4 30 ริม  
115 บาท *30 ริม=3,450 บาท 
- กระดาษปกสี เขียว เหลือง 8 ห่อ 
ห่อละ 95 บาท = 760 บาท 
มาสกิ้งเทป ขนาด 1 1/2 นิ้ว 20 
ม้วน * 35 บาท = 700 

1,000 
 

2,500 
 

7,785 
 

   
11,285 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
 

3. 

กิจกรรม ทัศนศึกษาจิตอาสา
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
-ค่าพาหนะส าหรับนักเรียนจ านวน 
107 คนครูผู้ควบคุม 15 คน เหมา
จ่ายคันละ 900 บาทจ านวน 8 คัน 
- ค่าบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์แมลง   
อ.แม่ริม พานักเรียนเข้าชม      
107 คน x 40 = 4,280 
 

 12,015  - - - 12,015 

4. 
สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน 
-ประกวดทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม 

  5,000    5,000 

5. งานวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม    - - - - - - - 
6. กิจกรรมข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแก่
ผู้ปกครอง และครู 

- - - - - - - 

7. การวัดและประเมินผลตามแผน  
IEP 

- - - - - - - 

8. กิจกรรมอบรมจัดท าสื่อส าหรับ
นักเรียนเรียนรวม 
- ค่าวิทยากร 2 ท่าน     = 2,000 
- ค่าวัสดุท าสื่อ            = 18,000 

 
 

2,000 
 

 
- 

 
18,000 

 
- 

 
- 

 
- 

20,000 

9. ประเมินผล / จัดท ารายงาน   - - - - - 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,000 14,515 31,245 - - - 48,760 

หมำยเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว         30,760    บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี  (งบ ภาคเรียนที่ 2/2564)   18,000    บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา              -         บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ                 -         บาท 
    รวมทั้งหมด                        48,760     บาท 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

  1. การควบคุมการใช้งบประมาณไม่ให้บานปลายต้องคิดอย่างรอบคอบโดยประสานงานกับฝ่าย 
                        แผนและงบประมาณเพราะบางกิจกรรม ราคาสิ่งของ ราคารถสองแถว อาจมากหรือน้อยกว่า 
                        งบประมาณท่ีตั้งไว้จะต้องค านวณให้เหมาะสม 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
            1. มีการประชุมและวางแผนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ชั้น ป.1.-ป.6 ได้รับการคัดกรองทางการศึกษาและ 
     การประเมินเชาวน์ปัญญา(IQ) จากสถานพยาบาลของรัฐส่งต่อแพทย์ 
    ตรวจวินจิฉัยโรคเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียน  
    การสอนตามแผน IEP และ IIP  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละ 100 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน ได้รับการคัดกรองและการประเมิน 
    เชาวน์ปัญญา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ครูในโรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอบรมความรู้การจัดการเรียนรวม   

4. ผู้ปกครองและ  ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนเงินกองทุนการจัดการศึกษา 
    ส าหรับนักเรียนพิการ 

ส ารวจ 
แบบส ารวจ 

5. จัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความ 
   ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนานักเรียนตามความต้องการ 
   พิเศษ ได้ครบถ้วน     

ส ารวจ 
แบบส ารวจ 

6. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษา 
    จิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และ สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน  
    ประกวดทักษะวิชาการ  

ส ารวจ 
แบบส ารวจ 

7. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้พัฒนาทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนได้ตาม 
    ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากครูประจ าชั้น 
2.  ครูงานเรียนรวมคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมิน ของกระทรวงศึกษาธิการ  และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
    ได้รับประเมินเชาว์ปัญญา  ( IQ ) 
3. นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. นักเรียน ได้รับสื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก  บริการอ่ืน ๆ 
5. ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับความรู้การจัดการเรียนร่วม 
6. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม 
7. ครูในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กเรียนรวมได้รับความรู้ข่าวสาร เพื่อน าไปใช้ในการช่วยเหลือดูแล 
    เด็กเรียนรวม 
8. นักเรียนมีแรงเสริมในการเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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ชื่องำน /โครงกำร        พัฒนายกระดับการเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์         ข้อที่  2-4 
นโยบำย    ข้อที่ 2 
จุดเน้น    ข้อที่ 4-7 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
ลักษณะโครงกำร                ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางลภัสรดา  เทพจร  และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

........................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   

โรงเรียนบ้านสันก าแพง เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมุ่ง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมนักเรียน
ให้มีความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือการแสวงหาความรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎี 
Constructionism  ดังนั้นโรงเรียนบ้านสันก าแพงจึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ
กันอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพของครูและนักเรียน   โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผสมกลมกลืนกับวิถีการด าเนินชีวิต ให้มีความรู้และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม   
  โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียน
มาโดยตลอด  ซึ่งจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ  ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถท าการจัดการเรียนรู้ได้เต็มที่ท้ัง
ในด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ท าให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรง 

ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงมีโครงการพัฒนายกระดับการเรียน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
มีประสิทธิภาพ 

  
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ น าเสนอผลงาน   
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. เพ่ือยกระดับทางการเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
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3. เป้ำหมำย   
 เชิงปริมำณ  

1. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน มีทักษะในการใช้ 
    คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน มีทักษะในการท างาน โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง  มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Hardware    
   - Software) เพ่ือช่วยเหลืองานโรงเรียนและเพ่ือแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายการต่างๆ  
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง  มีทักษะในการท างาน  โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
3. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ประชุมคณะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วางแผนจัดกิจกรรม 

ส.ค.64 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

2. 
ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี  

ต.ค.64-ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

3. 

ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ , การต่อเลโก้ และหุ่นยนต์  ส าหรับ
นักเรียนเพื่อการแข่งขัน 

ต.ค.64-ก.ย.65 

นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 

4. สรุปรายงานผล ก.ย.65 นางลภัสรดา  เทพจรและคณะ 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
 

1. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและฝึก
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

- - 20,000 - - - 20,000 

2. กิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาและฝึก
ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , 
การต่อเลโก้ และหุ่นยนต์  ส าหรับ
นักเรียนเพื่อการแข่งขัน 

- 6,000 50,000 - - - 56,000 

3. สรุปผล - - - - - - - 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 6,000 70,000 - - - 76,000 
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6. แหล่งท่ีมำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว     76,000  บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี   -  บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา   -          บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ      -          บาท 
  รวมทั้งหมด    76,000  บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. การจัดสรรเงินงบประมาณอาจจะเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง 
2. ความเข้าใจของผู้บริหาร 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ควรมีการคิดค านวณเงินโดยมีการส ารวจราคาก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ควรส ารวจราคาอุปกรณ์ท่ีจะจัดซื้อจากหลายๆร้าน 
3. ผู้บริหารควรให้ผู้รับผิดชอบงาน  ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่แท้จริงและความจ าเป็นในการจัดซื้อ 
   จัดจ้างด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น  เมื่อเกิดข้อสงสัยในการจัดซื้ออุปกรณ์หรือ 
   จัดจ้างวิทยากรส าหรับการแข่งทักษะรายการต่าง ๆ   

 

8. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน มีทักษะในการใช้ 
    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ น าเสนอผลงาน 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมีผล 
    การเรียนรู้ตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- ส ารวจ 
 
 
 

- แบบส ารวจ 
 
 

 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน ที่ได้รับ 
    การฝึกทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  

-ส ารวจ 
 

-แบบส ารวจ 

3. ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับ 
    การคัดเลือกส่งประกวดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ระดับภาคเหนือ  ประเทศ  และรางวัลจากองค์กรอ่ืนๆ 

ผลการแข่งขัน เกียรติบัตร / เอกสาร
การประกาศผลการ
แข่งขัน 

 

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
1. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ น าเสนอผลงาน 
   จากการฝึกทักษะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2. ครูและนักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
3. ผลงานของนักเรียนสามารถเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
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ชื่องำน /โครงกำร            ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน และระดับชาติ 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   
ลักษณะโครงกำร            โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร         นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร         1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

……………………………………..………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนมีผลการทดสอบ 
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน หรือ
น าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ได ้
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสันก าแพงตระหนักถึงความส าคัญ และเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิด
ต่อนักเรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน และระดับชาติ  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกวิชา ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบายของ
โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
  2. เพ่ือสร้าง ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
  3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอน 
              สู่เป้าหมายในการสอน และพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ 
              หลักสูตรสถานศึกษา 
  4. เพ่ือพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ร้อยละ 80 ได้รับการสอนเสริมความรู้ทุกรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ 
              ความสามารถเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบทุกระดับชั้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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 2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 มีการผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอนคนละ 2 ชิ้นต่อปี  
              เพ่ือใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6  
              ให้สูงขึ้น 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมแบบติวเข้มโดยวิทยากรที่มีความรู้ 
              ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมแบบติวเข้มโดยวิทยากรที่มีความรู้ 
              ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 
 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมแบบติวเข้มโดยวิทยากรที่มีความรู้ 
              ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 
  เชิงคุณภำพ 
  1. ครูผู้สอน ร้อยละ 100 มีสื่อ นวัตกรรมการสอนหรือแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
              คนละ 2 ชิ้นต่อปี เพ่ือใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียน 
               ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ให้สูงขึ้น 
  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
              8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้รับการ 
               สอนแบบติวเข้ม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงกว่าระดับชาติอย่างน้อยร้อย         
              ละ 50 ขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ กันยายน 2564 - ตุลาคม 2564 นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง 

นางสาวกฤตพร  เขียวฮ่าม 
นางศิรินันท์  สิริสาร 
นางพรพิมล  ทามี 
นางนิ่มอนงค์  เป็งมูล 
นางจันทร์เพ็ญ  ค าฝั้น 
นางสาวคชาภรณ์  จ าปาอิ่ม 
นางสาวจินตนา  อรุณแก้ว 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

2. คลังปัญญา  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564 นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง 
นางสาวกฤตพร  เขียวฮ่าม 
นางศิรินันท์  สิริสาร 

3. กิจกรรมการทดสอบความสามารถ 
ในการอ่าน RT 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564 นางพรพิมล  ทามี 
นางนิ่มอนงค์  เป็งมูล  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อม 
  ในการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1 
- จัดท าหลักสูตรปรับพื้นฐานชั้น ป.1 
- จัดท าสื่อ เอกสารประกอบการจัด   
  กิจกรรมตามหลักสูตร 
- ด าเนินจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
- วัดประเมินผลนักเรียนตามหลักสูตร 
- จัดท าเอกสารรายงานการด าเนิน 
  กิจกรรมการทดสอบความสามารถ 
  ในการอ่าน RT 

4. กิจกรรมการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน NT  
  ปีการศึกษา 2563  
- จัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย 
  และวิชาคณิตศาสตร์ 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือเตรียม 
  ความพร้อมในการปรับพ้ืนฐาน 
  นักเรียนชั้น ป.3 
- ประชุมและสรุปผลการทดสอบ 
- จัดท าสื่อ เอกสารประกอบการจัด 
  กิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- วัดประเมินผลนักเรียน 
- จัดท าเอกสารรายงานการด าเนิน 
  กิจกรรมการทดสอบความสามารถ 
  พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564 นางจันทร์เพ็ญ  ค าฝั้น 
นางสาวคชาภรณ์  จ าปาอิ่ม 
 

5. กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – NET 
- ทดสอบนักเรียนก่อนการประเมิน  
  O – NET (ข้อสอบ Pre O – NET) 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  O – NET และผลการสอบ Pre O – NET 
- จัดท าหลักสูตรและแผนการสอนเสริม  
  O – NET  

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564 นางสาวจินตนา  อรุณแก้ว 
นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
- ประเมินความพร้อมนักเรียนก่อนสอบ 
  O – NET ปีการศึกษา 2564 
- จัดท าเอกสารรายงานการด าเนิน 
  กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษา  
  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET 

6. กิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนาความรู้  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศึกษา วิเคราะห์จัดกลุ่มนักเรียน 
  ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระ 
  การเรียนรู้ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
- ประชุมวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ที่มีผลประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ 
- ออกแบบกิจกรรมและจัดท า 
  แผนการสอนซ่อมเสริม 
- ด าเนินการซ่อมเสริมตามแผน 
  และรูปแบบที่ก าหนด 
- จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการ 
  ด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7. ประเมินผล / สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

กันยายน 2565 นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง 
 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม / รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ
ตอบ 
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ - - - - - - - 
2. คลังปัญญา  -  1,000 7,000 - - - 8,000 
3. กิจกรรมการทดสอบ

ความสามารถในการอ่าน RT 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือเตรียม 
  พร้อมในการปรับพ้ืนฐาน 
  นักเรียนชั้น ป.1 

- 
 
 

3,000  
 
 

17,000 
 
 

- - - 20,000 
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ที ่ กิจกรรม / รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ
ตอบ 
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

- จัดท าหลักสูตรปรับพื้นฐาน 
  ชั้น ป.1 
- จัดท าสื่อ เอกสารประกอบ 
  การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
- ด าเนินจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
- วัดประเมินผลนักเรียนตาม 
  หลักสูตร 
- จัดท าเอกสารรายงาน 
  การด าเนินกิจกรรม 
  การทดสอบความสามารถ RT 

4. กิจกรรมการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ NT 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน  
  NT ปีการศึกษา 2563  
- จัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัด 
  วิชาภาษาไทย  
  และวิชาคณิตศาสตร์ 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือเตรียม 
  ความพร้อมในการปรับพ้ืนฐาน 
  นักเรียนชั้น ป.3 
- ประชุมและสรุปผลการทดสอบ 
- จัดท าสื่อ เอกสารประกอบ 
  การจัดกิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- วัดประเมินผลนักเรียน 
- จัดท าเอกสารรายงาน 
  การด าเนิน กิจกรรมการทดสอบ 
  ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  ระดับชาติ NT 

- 3,000 17,000 - - - 20,000 

5. กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – NET 

- 4,000 34,000 - - - 38,000 
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ที ่ กิจกรรม / รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ
ตอบ 
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 

- ทดสอบนักเรียนก่อนการประเมิน  
  O – NET (ข้อสอบ Pre O – NET) 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  O – NET และผลการสอบ  
  Pre O – NET 
- จัดท าหลักสูตรและแผนการสอน 
  เสริม O – NET  
- ประเมินความพร้อมนักเรียน 
  ก่อนสอบ O – NET  
  ปีการศึกษา 2564 
- จัดท าเอกสารรายงานการด าเนิน 
  กิจกรรมการทดสอบทาง 
  การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
  O – NET 

6. กิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนาความรู้  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศึกษา วิเคราะห์จัดกลุ่มนักเรียน 
  ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ตามสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 
  ที่ผ่านมา 
- ประชุมวิเคราะห์มาตรฐาน 
  การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ที่มีผลประเมิน 
  ต่ ากว่าเกณฑ ์
- ออกแบบกิจกรรมและจัดท า 
  แผนการสอนซ่อมเสริม 
- ด าเนินการซ่อมเสริมตามแผน 
  และรูปแบบที่ก าหนด 
- จัดท าเอกสารสรุปรายงาน 
  ผลการด าเนินกิจกรรม 

- - 10,000 - - - 10,000 

7. ประเมินผล / สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

- - - - - - - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 96,000 - - - 96,000 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว        16,000  บาท 

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี   (งบ 2/2563 ใช้ ภาคเรียนที่ 2/2564)  80,000  บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา          -       บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ             -       บาท 
  รวมทั้งหมด       96,000  บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
      1. การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 
      2. ระยะเวลาในการด าเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามก าหนดการของสถานศึกษา 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      1. ด าเนินการพิจารณาเฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะวัสดุที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
      2. ด าเนินการล่วงหน้าจากก าหนดการเพ่ือให้ทันต่อการน าไปปฏิบัติจริง 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูประจ าวิชาร้อยละ 100 มีแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
   และตัวชี้วัด 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ได้รบัการติวเข้ม และมีผลสัมฤทธิ์ RT, NT 
   O-NET ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกวิชาสูงขึ้น 
   จากปีการศึกษา 2563 

ส ารวจ แบบรายงาน 
ผลการทดสอบ 

3. นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 50 มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
   ระดับชาติ 

ส ารวจ แบบรายงาน 
ผลการทดสอบ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ครูประจ าวิชาทุกคนมีแบบทดสอบท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพใช้ในการทดสอบนักเรียน 
  2. นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการทดสอบ RT, NT, O-NET ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ทุกวิชาสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
  3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร 
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ชื่องำน/โครงกำร  ห้องเรียนคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 5  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบำย    ข้อที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   
ลักษณะโครงกำร      โครงการใหม่   
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุพัฒิดา   เรืองนามกิจ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        1  ตุลาคม พ.ศ.2564   ถึง  30 กันยายน   2565 
…………………………………………………………………………………………………..................................................……. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้เสนอแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือให้
สถานศึกษาได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าห้องเรียนมีคุณภาพแล้วก็ย่อมหมายถึงโรงเรียนมีคุณภาพ
ด้วยเช่นกัน การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพนั้นครูเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะครูจะต้องเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนการสอน ท าการ
วิจัยในชั้นเรียน และสร้างวินัยเชิงบวก  
            เ พ่ือสนองแนวคิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียน                  
บ้านสันก าแพงจึงได้ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนด าเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองให้ไปสู่ห้องเรียนคุณภาพใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดของห้องเรียนคุณภาพขึ้น เพ่ือให้ครูใช้เป็ นมาตรฐานในการ
พัฒนาห้องเรียนของตนเอง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส าหรับให้ผู้เรียน
ได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
           2. เพ่ือส่งเสริมการใช้วินัยเชิงบวกในห้องเรียน 
          3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. ห้องเรียนทุกห้องมีการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
2. ครผูู้สอนทุกคนใช้การพัฒนาวินัยเชิงบวกในห้องเรียนระดับดีขึ้นไป 
3. ครผูู้สอนมีการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
เชิงคุณภำพ 

           1. ห้องเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
 2. ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการในการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน 

3. ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 

รับทราบนโยบาย ร่วมวางแผน จัดท า
โครงการ 

20-25 ก.ย.64 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และ
จัดท าเกณฑ์การประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 

ต.ค.64 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
และหัวหน้าสายชั้น 

3. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ 

ต.ค.64 –  ก.ย. 65 ครูประจ าชั้น 
และหัวหน้าสายชั้น 

4. การพัฒนาวินัยเชิงบวกในห้องเรียน ต.ค.64 –  ก.ย. 65 ครูประจ าชั้น 
และหัวหน้าสายชั้น 

5. การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ต.ค.64 –  ก.ย. 65 ครูประจ าชั้น 
และครูพิเศษทุกคน 

6. ประเมินห้องเรียนคุณภาพปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ก.พ.65 และ ก.ย.65  คณะกรรมการด าเนินงาน 
ห้องเรียนคุณภาพ 

7. ประชุม ประเมิน สรุปโครงการ และ
จัดท ารายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

25 - 30 ก.ย. 65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
และคณะกรรมการด าเนินงาน

ห้องเรียนคุณภาพ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอกประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า             
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 

- - - - - - - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และจัดท า
เกณฑ์การประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ 

- - - - - - - 

3. การปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียน ให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ 

- - 145,000 - - - 145,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอกประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า             
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

โดยด าเนินการ มีดังนี้ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือ
ตกแต่งห้องเรียน 
- ด ำเนินกำรตกแต่ง
ห้องเรียน 
(ห้องเรียนละ 2,400 
บาท/ปีการศึกษา , ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 
58 ห้อง และการศึกษา 
2564 จ านวน 62 ห้อง ) 

3. ประเมินห้องเรียน
คุณภาพปีการศึกษา 
ละ 2 ครั้ง 

- - - - - - - 

4. นิเทศติตามการพัฒนา
วินัยเชิงบวกในห้องเรียน 

- - - - - - - 

5. ติดตามสรุปข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

- - - - - - - 

6. ประเมินความพึงพอใจ
ในการพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 

- - - - - - - 

7. ประชุม ประเมิน สรุป
โครงการ และจัดท า
รายงานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

- 700 300 - - - 1,000 

รวม - 700 145,300 - - - 146,000 
รวมทั้งสิ้น 146,000 - 146,000 

 
หมำยเหตุ       ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว                                1,000     บาท 

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี   (งบ 2/2563 ใช้ ภาคเรียนที่ 2/2564)          145,000     บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา          -          บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ             -          บาท 
        รวมทั้งหมด      146,000   บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. การเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 
2. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเฉพาะที่มีความจ าเป็น 
2. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ห้องเรียนทุกห้องมีการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 
   คุณภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 
 

2. ครผูู้สอนทุกคนมีเทคนิควิธีการในการสร้างวินัยเชิงบวก 
    ให้กับนักเรียน 

การนิเทศติดตาม แบบนิเทศ 

3. ครูผู้สอนทุกคนมีการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัด 
    การเรียนรู้อย่างน้อย  ปีละ 1 เรื่อง 

การส ารวจ แบบส ารวจ 
 

4. ครู และนักเรียนร้อยละ 80 ที่มีความพึงพอใจในการ
พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพในระดับ 3 ขึ้นไป 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
2. โรงเรียนมีสภาพและบริบทของห้องเรียน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 

   3. ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนสูงขึ้น 
          4. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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ชื่องำน/โครงกำร  การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  

แผนงำน      บริหารวิชาการ  
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 5  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบำย    ข้อที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   
ลักษณะโครงกำร             โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………..................................................……. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ซึ่งเป็นโรคที่มีการแพร่
ระบาดจากมนุษย์สู่มนุษย์ ได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป  รวมถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภายในโรงเรียน ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจ านวนมาก จะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่
ดีพออาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ในกลุ่มเด็กนักเรียนได้   เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019   ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการ หรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย แต่เด็กนักเรียนอาจจะน าเชื้อกลับบ้าน 
แล้วท าให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไปยังบุคคลในบ้าน  โดยหากมีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียน
ขึ้นจะมีผลกระทบต่อสังคมและผู้ใกล้ชิด  ดังนั้นถ้าโรงเรียนมีการเปิดเรียนตามปกติมีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อ
ในกลุ่มเด็กเพ่ิมมากข้ึน   

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสันก าแพงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ คือ 
การเรียนโดยการน าใบความรู้/แบบฝึกหัด/ใบงานไปเรียนรู้ที่บ้าน (On-Hand ) การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น (On-
Demand)  และการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)  เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
ที่มีท้ังกลุ่มที่มีความพร้อม และขาดความพร้อมในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน (Learn From Home) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด    
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On-Hand หรือ On-Demand  
   หรือ Online ให้แก่ครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบ On-Hand หรือ                        
   On-Demand  หรือ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 2. ครผูู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ On-Hand หรือ On-Demand  
             หรือ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. ครผูู้สอนทุกคนสามารถผลิตสื่อการสอนส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand  
    หรือ On-Demand หรือ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On-Hand หรือ On-Demand  

             หรือ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ครูมีทักษะและเทคนิควิธีการที่หลาหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
    แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand , On-Demand   
    และ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะหัวหน้าสายชั้น และครู

วิชาการสายชั้น ร่วมวางแผน จัดท า
โครงการ 

20-25 ก.ย.64 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 

2. ประชุมครูฝ่ายวิชาการสายชั้น ส าหรับ
วางแผนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
On-Hand , On-Demand และ 
Online 

ต.ค.64 - ก.ย. 65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
และครูวิชาการสายชั้น 

3. จัดท าเอกสารประกอบการจัดการเรียน
การสอนแบบ On-Hand  

ต.ค.64 - ก.ย. 65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
หัวหน้าสายชั้น และครูวิชาการสายชั้น 

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการสร้าง
สื่อประกอบการเรียนการสอน ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ              
On-Demand และ Online  

ต.ค.64 - ก.ย. 65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
หัวหน้าสายชั้น และครูวิชาการสายชั้น 

5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ต.ค.64 –  ก.ย. 65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
หัวหน้าสายชั้น และครูวิชาการสายชั้น 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
6. ประเมินความพึงพอใจของครู และ

นักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
แบบ On-Hand , On-Demand  และ 
Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

เม.ย.65 และ 
ก.ย. 65 

นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
และครูวิชาการสายชั้น 

7. ประชุม ประเมิน สรุปโครงการ และ
จัดท ารายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

25 - 30 ก.ย. 65 นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ 
และครูวิชาการสายชั้น 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ             
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. ประชุมคณะหัวหน้าสาย
ชั้น และครูวิชาการสาย
ชั้น ร่วมวางแผน จัดท า
โครงการ 
 

- - - - - - - 

2. ประชุมครูฝ่ายวิชาการ
สายชั้น ส าหรับวาง
แผนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On-
Hand , On-Demand 
และ Online 
 

- 3,000 - - - - 3,000 

3. จัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ  
On-Hand 

- 12,000 150,000 - - - 162,000 

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
และการสร้างสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ              

- - 129,891 - - - 198,263 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ             
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

On-Demand และ 
Online 

5. 
 

นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอน 

- - - - - - - 

6. ติดตามสรุปข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

- - - - - - - 

7. ประเมินความพึงพอใจ
ของครู และนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- - - - - - - 

8. ประชุม ประเมิน สรุป
โครงการ และจัดท า
รายงานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

- 1,000 - - - - 1,000 

รวมทั้งสิ้น 364,263 - 364,263 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว                         -       บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (งบ ภาคเรียนที่ 2/2564)   179,891          บาท  

(งบ 2565)        184,372   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา              -              บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ                 -             บาท 
        รวมทั้งหมด      364,263    บาท 

 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. การเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 
2. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเฉพาะที่มีความจ าเป็น 
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2. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน (Learn 
From Home) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การส ารวจ แบบส ารวจ 
 

2. ครผูู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบ On-Hand หรือ On-Demand หรือ Online 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

การนิเทศติดตาม แบบนิเทศ 

3. ครูผู้สอนทุกคนสามารถผลิตสื่อการสอนส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand หรือ On-Demand 
หรือ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มากกกว่า 5 ชิ้น 
 

การส ารวจ แบบส ารวจ 
 

4. ครู และนักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand , On-Demand  
และ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
 

  
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านตัวชี้วัดต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand 
    หรือ On-Demand หรือ Online จากการเรียนรู้ได้ที่บ้าน (Learn From Home)  
2. ครูได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ On-Hand หรือ On-Demand  
    หรือ Online   
3. นักเรียนที่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand หรือ On-Demand   
    หรือ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ชื่องำน/โครงกำร  พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 
แผนงำน   บริหารงานบุคลากร 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
นโยบำย    ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2.1, 2.2 
จุดเน้น    ข้อที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.4  
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายพรหมมินทร์   ดอยลอม   นางมาลัย  ทัพหมี และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

.............................................................................................. ...........................................................................  
1. หลักกำรและเหตุผล 
                 การพัฒนาองค์กร ด้านระบบการท างานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเสริมสร้างพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุน และอ านวย
ความสะดวกให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร ส อ น  แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น  
ชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร อีกทั้งสามารถสื่อสารความคิด
และน าเสนอความคิดนั้นออกมาในรูปภาษาเขียนให้ชัดเจนได้ 
                 โรงเรียนบ้านสันก าแพง ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
และมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การตามแนวทฤษฎี 
Constructionism โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 S)  โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามแนวทฤษฎี 
Constructionism ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5S)  
 
2. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือเป็นการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัด 
                การเรียนรู ้
            2. เพ่ือให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยใช้กระบวนการ 
                การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 S) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้ำหมำย  
  เชิงปริมำณ 
 1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี Constructionism  
               โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 S) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       เชิงคุณภำพ 
          1. ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
             
4. วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 1- 30 ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์/
นางมาลัย 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
มอบหมายหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน 

1- 30 ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์/
นางมาลัย 

3. ด าเนินงานตามแผน 1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65 

นายพรหมมินทร์และ
คณะ 

4. กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
ทฤษฎี Constructionism โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (5 S) 

 
1 ต.ค. 63 

-30 ก.ย. 64 
 

นายพรหมมินทร์/
นางมาลัย 

5. กิจกรรมที่ 2 
ก ากับติดตาม นิเทศตามโครงการ จัดกิจกรรมAAR ทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน 

 
1 ต.ค. 63 

-30 ก.ย. 64 

นายพรหมมินทร์/
นางมาลัย 

6. กิจกรรมที่ 3 
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1 ต.ค. 63 
-30 ก.ย. 64 

นายพรหมมินทร์/
นางมาลัย 

7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 10ก.ย.63 –  
20 ก.ย. 64 

นางมาลัย  
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5.  ขั้นตอนด ำเนินงำนและงบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม(บำท) ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทฤษฎี Constructionism 
โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 S) 

 
6,000 

 
 
 
 

 
20,000 

 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
36,000 

 กิจกรรมที่ 2 
ก ากับติดตาม นิเทศตาม
โครงการ จัดกิจกรรม AAR 
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

 
- 

 
10,000 

 
 

 
1,000 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,000 

 กิจกรรมที่ 3 
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- 500 - - - - 500 

รวม 47,500 - 47,500 

 
หมำยเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการ 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว              47,500   บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี   -    บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา   -              บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ      -              บาท 
        รวมทั้งหมด   47,500    บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
   1. การควบคุมการใช้งบประมาณไม่ให้เกินงบประมาณ คิดอย่างรอบคอบโดยประสานงานกับฝ่าย 
                        แผนและงบประมาณเพราะบางกิจกรรม ราคาสิ่งของ อาจมากเกินกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 
                        จะต้องค านวณให้เหมาะสม 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
           2. มีการประชุมและวางแผนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
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8.   กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. 1. ครูและบุคลากรทุกคนมีเกิดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ส ารวจการมีแผนจัดการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอน 

แบบส ารวจ 

2. 2. ครูและบุคลากรทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทฤษฎี Constructionism โดยใช้กระบวนการ
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 S) ที่มีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

แบบตรวจสอบรายการ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1. ครูเป็นครูมืออาชีพมีเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
            2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้  
               5 ขั้นตอน (5 S) ที่มีประสิทธิภาพ 
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ชื่องำน/โครงกำร  จัดหาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
แผนงำน   บริหารงานบุคลากร 
สนองกลยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น    -    
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  2.2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายพรหมมินทร์  ดอยลอม นางมาลัย ทัพหมี และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ต.ค. 2564   -  30 ก.ย. 2565 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.   หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพง จัดหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด 
และความสนใจ ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษา Mini English Program (MEP) ซึ่งจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ Science & Math Program (SMP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ชาวต่างชาติ ครูสอนภาษาจีน ครูที่ประจ า
ห้องเรียนโครงการพิเศษ ครูที่ท าหน้าที่ Facilitator ส าหรับจัดกิจกรรมบูรณาการ รวมทั้งบุคลากรที่ท าหน้าที่
อ านวยความสะดวกในการบริหารงานและความปลอดภัยของนักเรียนและเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว  
2. เพ่ือจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานของโรงเรียน 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
  1. จัดหาครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  44 อัตรา 
    เชิงคุณภำพ 
  1. โรงเรียนสามารถบริหารงานทั้ง  4  ฝ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีความรู้ตรงตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
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4.   กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

2. 
3. 

 
4. 
 

5. 
6. 
7. 

ประชุมคณะครูเพ่ือวางส ารวจความต้องการ 
และความจ าเป็นของลูกจ้างชั่วคราว 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
จัดหาบุคลากรทดแทนและเพ่ิมเติมโดยการ
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ความเหมาะสม 
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดท าสัญญาจ้างรายปี 
มอบหมายงานหน้าที่ 
ประเมินผลงาน 

1 – 30 ต.ค. 65 
 

1-10   ก.ย. 65 
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 

 
30 ก.ย. 65 

 
1 ต.ค. 65 
30 ก.ย. 65 
30 ก.ย. 65 

นายพรหมมินทร์ ดอยลอม 
 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายพรหมมินทร์ ดอยลอม 
และคณะ 

 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 
1. 
 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหำบุคลำกรและลูกจ้ำง
ทดแทน/เพิ่มเติม 
1. ค่ำจ้ำงชำวตำ่งประเทศ 
 - ค่าจ้างชาวต่างประเทศ 
จ านวน 13 อัตรา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

4,152,000 

  

 2. ค่ำจ้ำงครูอัตรำจำ้ง 
 - ครูประจ าห้องเรียนวิทย์ -   
คณิต จ านวน 9 อัตรา 
 - ครูประจ าห้องเรียน MEP 
จ านวน 8 อัตรา 
  - ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน 
จ านวน 3 อัตรา 

- - - - 
 
 

4,644,600   
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

  - ครูที่ท าหน้าที่ 
Facilitator  
ส าหรับจัดกิจกรรมบูรณา
การ จ านวน 19 อัตรา 
- ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 
1 อัตรา 

 2. ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
 - นักการภารโรง จ านวน 2 
อัตรา 
 - ยามรักษาการณ์ จ านวน 
2 อัตรา 
 - พนักงานขับรถ จ านวน 1
อัตรา 
 - เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
จ านวน 1อัตรา 
 - เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 
จ านวน 1 อัตรา 
 - เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 
1อัตรา 
 - เจ้าหน้าที่วิชาการ จ านวน 
1อัตรา 
- แม่บ้าน จ านวน 3 อัตรา 

 
- 

 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 

 
1,329,600 

  

5. กิจกรรมที่ 1 
ประเมินประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- ด าเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

 
- 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ตามมาตรฐานต าแหน่งเมื่อ
ผ่านการประเมินจัดท าสัญญา
จ้างรายปี 

รวม - - - - 10,126,200     - 10,126,200     
 

6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว                  -       บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -     บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา         9,266,200    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ เงินรายได้สถานศึกษา  
              ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าจ้างบุคลากร  
              ภาคเรียนที่ 1/2564             840,000   บาท 
   รวมทั้งหมด                     10,126,200     บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
         1. การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. ประเมินก่อนการจัดจ้าง 
 

8.   กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

3. 1. ร้อยละของจ านวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามความ 
4.     มาตรฐาน 

การประเมิน  
 

แบบประเมินผล 

5. 2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 
 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
              1. โรงเรียนบ้านสันก าแพง จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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ชื่อโครงกำร   สร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงำน   บริหารงานบุคลากร 
สนองกลยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น    -    
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่   2.4 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายพรหมมินทร์  ดอยลอม นางมาลัย  ทัพหมี และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ต.ค. 2564   -  30 ก.ย. 2565 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
                เสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และมีประสิทธิภาพนั้น 
ต้องอาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท างานมีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการท างาน  แต่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของครู นั้นย่อมต้องการ การสนับสนุนจากผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นถ้าผู้บริหารขาดการเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของครูแล้วย่อมท าให้ครู
ขาดขวัญก าลังใจซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้นการท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ จะส าเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามัคคีและความร่วมมือของบุคคลในทุก
ฝ่าย ส าหรับองค์กรโรงเรียนนั้นการสร้างความสามัคคีหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนั้นสามารถกระท าได้
ในหลายรูปแบบ เช่น การไปเยี่ยมเยือนครูในระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วย การไปร่วมงานศพ งานบวช ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านสันก าแพงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัจจัยดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีโครงการสร้างขวัญและก าลังใจครูและสวัสดิการบุคลากรทาง
การศึกษาขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
    2. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      
3. เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ 
                1. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
        เชิงคุณภำพ 
                1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับขวัญก าลังใจและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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4.   กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน เพ่ือปฏิบัติงาน 1-30 ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์  ดอยลอม 
2. ด าเนินงานตามแผน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายพรหมมินทร์ /นางมาลัย 
3. กิจกรรมที่ 1 

- เยี่ยม ครูและบุคลากร และครอบครัวที่ป่วย 
- แสดงความเสียใจ งานฌาปนกิจศพครู
บุคลากร และครอบครัว 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายพรหมมินทร์ และคณะ 

4. กิจกรรมที่ 2 
แสดงความยินดีกับครูและบุคลากร ในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  รับรางวัลครูดีเด่น 
การย้าย การลาออก  วันเกิด วันแต่งงาน                    
ขึ้นบ้านใหม่ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายพรหมมินทร์ และคณะ 

5. กิจกรรมที่ 3 
เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าประจ าปี 2565 

1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายพรหมมินทร์ และคณะ 

 กิจกรรมที่ 4 
จัดสวัสดิการช่วยเหลือ และเงินกองทุนช่วย
เพ่ือนครูและบุคลากร 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายพรหมมินทร์ และคณะ 

6. สรุปรายงานประเมินผล    10 ก.ย.64 – 20 ก.ย. 65 นางมาลัย และคณะ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. 
 

กิจกรรมที่ 1  
- เยี่ยม ครูและบุคลากร และ
ครอบครัวที่ป่วย 
- แสดงความเสียใจ งานฌาปนกิจ
ศพครูบุคลากร และครอบครัว 
1.1 จัดเตรียมกระเช้าของขวัญ
เพ่ือการเยี่ยมเยียน 
1.2 จัดเตรียมพวงหรีดส าหรับวาง
หรีดแสดงความเสียใจเมื่อมี
เหตุการณ์เกิดข้ึน 
รวม 2 กิจกรรม  

- - 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

2. กิจกรรมที่ 2 แสดงความยินดีกับ
ครูและบุคลากร ในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น วันขึ้นปีใหม่  รับรางวัลครู
ดีเด่น การย้าย การลาออก  วัน
เกิด วันแต่งงาน                    
ขึ้นบ้านใหม่ 
2.1 จัดเตรียมช่อดอกไม้แสดง
ความยินดี 
2.2 เตรียมของขวัญ/ซองรางวัล
ต่างๆ 
2.3 กิจกรรมรับส่งครูที่ย้ายหรือ
บรรจุใหม่ 

- - 
 
 
 
 
 
- 

- - - - 
 
 
 
 
 
 

- 

3. กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติครูผู้
ทรงคุณค่าประจ าปี 2565 
3.1 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติครูผู้
ทรงคุณค่า 
3.2 เตรียมของขวัญของที่ระลึก 
3.3 จัดท าหนังสืออนุสรณ์
เกษียณอายุราชการ 
3.4 จัดท าป้ายเชิดชูเกียรติครูผู้
ทรงคุณค่า 
3.5 จัดท า VTR เชิดชูเกียรติครูผู้
ทรงคุณค่า 
3.6 ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ใน
งานเกษียณอายุราชการของครู 

- 20,000 
 

30,000 
 

- - - 50,000 
 

4. กิจกรรมที่ 4 
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
เงินกองทุนช่วยเพื่อนครูและ
บุคลากร 
5.1 กิจกรรมเงินฝากและให้เงินกู้
เพ่ือน าเงินไปช่วยเหลือครูและ
บุคลากรของโรงเรียนที่ประสบ

- - - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

ปัญหาด้านการเงินหรือถูกไฟไหม้ 
น้ าท่วม   วาตภัย เป็นต้น 

รวม 50,000 50,000 50,000 
หมำยเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว                     50,000      บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี                -    บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา       -    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ               -            บาท 
    รวมทั้งหมด             50,000         บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
   1. การควบคุมการใช้งบประมาณไม่ให้เกินงบประมาณ คิดอย่างรอบคอบโดยประสานงานกับ 
                        ฝ่ายแผนและงบประมาณเพราะบางกิจกรรม ราคาสิ่งของ อาจมากเกินกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 
                        จะต้องค านวณให้เหมาะสม 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
            1. มีการประชุมและวางแผนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
 

8.   กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

6. 1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการดูแล 
7.    เอาใจใส่ ได้ขวัญก าลังใจ 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

8. 2. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริม 
9.    ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี    
10.    ประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

11. 3. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ 
12.    ศึกษาทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน      

สังเกต แบบสังเกต 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมผลงานต่อยอด 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันก าแพง มีขวัญก าลังใจดีขึ้นและได้รับสวัสดิการ มี

ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันมีความรักสามัคคี มีความผูกพันรักสถานศึกษา 
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ชื่องำน/โครงกำร  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
แผนงำน   บริหารงานบุคลากร 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
นโยบำย    ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2.1, 2.2 
จุดเน้น    ข้อที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.4  
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางมาลัย  ทัพหมี และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

.................................................................................... .....................................................................................  
1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (3) กล่าวไว้
ว่า ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานเพ่ือ  
เพ่ิมพูนสมรรถภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การท างานให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน สามารถน าแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์  
และพัฒนาสถานศึกษาหรือ การเรียนการสอน  
 โรงเรียนบ้านสันก าแพงเร็งเห็นความส าคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานเ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันก าแพง โดยการให้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ หรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคนทั้งในด้านความคิด การท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถน าแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมมา
ประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์
            1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีประสบ 
                ความส าเร็จ หรอืมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
            2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ 
                ตนเองและหน่วยงาน 
 
3. เป้ำหมำย   
  เชิงปริมำณ 
            1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีประสบ 
                ความส าเร็จ หรอืมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
       เชิงคุณภำพ 
          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
                และหน่วยงาน 
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4. วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 1- 30 ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์/นางมาลัย 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ และ

มอบหมายหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน 
1- 30 ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์/นางมาลัย 

3. ด าเนินงานตามแผน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

นางมาลัย  ทัพหมี และคณะ 

4. กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาดูงานโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ี
ประสบความส าเร็จ หรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี 

 
  1 ต.ค. 65 - 30 
ก.ย. 65 

นางมาลัย  ทัพหมี และคณะ 

5. กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

 
  1 ต.ค. 65 - 30 
ก.ย. 65 

 
นางมาลัย และคณะ 

6. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 10 – 20 ก.ย. 64 นางมาลัย และคณะ 
 
5.  ขั้นตอนด ำเนินงำนและงบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม
(บำท) 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาดูงานโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปศึกษาดูงานโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

- 

2 กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
- ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

 
- 

 
80,000 

 
 

 
    - 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
80,000 

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม - - - - - - - 

รวม 80,000 - 80,000 
หมำยเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว              80,000     บาท 

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี               -   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา       -    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ             -                บาท 
    รวมทั้งหมด        80,000              บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  1. การควบคุมการใช้งบประมาณไม่ให้เกินงบประมาณ คิดอย่างรอบคอบโดยประสานงานกับฝ่ายแผน 
               และงบประมาณเพราะบางกิจกรรม ราคาสิ่งของ อาจมากเกินกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้จะต้องค านวณ 
               ให้เหมาะสม 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
          1. มีการประชุมและวางแผนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
 
8.   กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
13. 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
14.     ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนหรือ 
15.      สถาบันการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ  
16.      หรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี 

สรุปผลการจัดกิจกรรม แบบสรุปผล 

17. 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
18.     น าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมา 
19.     ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและ 
20.     หน่วยงาน 

รายงานผลการจัดกิจกรรม แบบตรวจสอบรายการ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ 
               หรือมีวิธีปฏิบัติทีด่ี 
            2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
               และหน่วยงาน 
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ชื่องำน/โครงกำร  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
                                 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
แผนงำน   บริหารงานบุคลากร 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
นโยบำย    ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2.1, 2.2 
จุดเน้น    ข้อที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานข้อที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางมาลัย  ทัพหมี  
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

............................................................................................................................. ............................................ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 
22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา  ที่พัฒนา
ผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ  ช่วยให้
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครู  จะต้องทราบ 
คือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัว ร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู 
ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่าเป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน 
โดยท างานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
ส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

โรงเรียนบ้านสันก าแพง จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
                ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูน ากระบวน PLC (Professional Learning Community)  
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้ำหมำย   

เชิงปริมำณ 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการ 

                เรียนรู้ทางวิชาชพี PLC (Professional Learning Community)  
       เชิงคุณภำพ 
  1. ครูและบุคลากรน ากระบวน PLC (Professional Learning Community)  
                ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 1- 30 ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์/
นางมาลัย 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
มอบหมายหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน 

1- 30 ต.ค. 64 นายพรหมมินทร์/
นางมาลัย 

3. ด าเนินงานตามแผน 1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 65 นางมาลัยและคณะ 
4. กิจกรรมที่ 1  

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สู่สถานศึกษา และก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

 
  1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 65 
 

 

นางมาลัยและคณะ 

5. กิจกรรมที่ 2  
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 
  1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 65 
 

นางมาลัยและคณะ 

6. กิจกรรมที่ 3 
การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning 
Community) ในสถานศึกษา 

  
 1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 65 

นางมาลัยและคณะ 

7. กิจกรรมที่ 5  
สรุปและรายงานผลการด าเนินขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

10 ก.ย.64 – 20 ก.ย. 65 นางมาลัยและคณะ 

 
5.  ขั้นตอนด ำเนินงำนและงบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม(บำท) ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1  
ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
สู่สถานศึกษา และประชุม
ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม(บำท) ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

2. กิจกรรมที่ 2  
ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ PLC (Professional 
Learning Community) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 
6,000 

 
 

 

 
20,000 

 
 

 

 
10,000 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
36,000 

3. กิจกรรมที่ 3 
ด าเนินการจัดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC (Professional 
Learning Community) ใน
สถานศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4. กิจกรรมที่ 4  
สรุปและรายงานผลการด าเนิน
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 36,000           - 36,000 
หมำยเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว              36,000     บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี               -   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา       -    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ             -                บาท 
    รวมทั้งหมด        36,000              บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 1. การควบคุมการใช้งบประมาณไม่ให้เกินงบประมาณ คิดอย่างรอบคอบโดยประสานงานกับฝ่ายแผน 
              และงบประมาณเพราะบางกิจกรรม ราคาสิ่งของ อาจมากเกินกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้จะต้องค านวณ 
              ให้เหมาะสม 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
          1. มีการประชุมและวางแผนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านงบประมาณ  
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8.   กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันก าแพง  
    ทุกคนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
    ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC     
    (Professional Learning Community) 

ส ารวจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning 
Community) 
ของครูผู้สอน 

แบบส ารวจ 

2. ครูผู้สอนทุกคนน ากระบวน PLC 
(Professional Learning Community) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

21.  

รายงานผลการจัดท าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 

แบบตรวจสอบรายการ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1. ครูมีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
                ในสถานศึกษา 

2. ครูน ากระบวน PLC (Professional Learning Community)  
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่องำน /โครงกำร        โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
และห้องปฏิบัติการพิเศษ 

แผนงำน  บริหารงานทั่วไป 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 5   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำย  ข้อที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น  ข้อที่ 5 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสุริยันต์ บุญรัตนพิริยะและคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
........................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
  การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  ห้องเรียน ห้องน้ าและบริเวณโรงเรียนสะอาด
ถูกสุขลักษณะ   การปรับภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  
ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรม
ให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของอาคารเรียน  ห้องเรียน ห้องน้ า  ต้องมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  
โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว  เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่
หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เช่น  สวนหย่อม  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  สนามกีฬา  ระบบน้ าประปา  
และบริเวณโรงเรียน  ซึ่งจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และให้บริการชุมชน 

 

3. เป้ำหมำย    
 เชิงปริมำณ 

1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้อาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สะอาดและปลอดภัย 
 เชิงคุณภำพ 
  1. อาคารเรียนภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอ้ือ 

    ต่อการเรียนรู้ 
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4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน    

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม  ก.ย. 64 

นายสุริยันต์ บุญรัตนพิริยะ 

2. ด าเนินการส ารวจบริเวณอาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิทัศน์ ที่จะพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 

ต.ค. 64-  ก.ย.65 

3. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้    
ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

พ.ย. 64-ส.ค. 65 
 

4. สรุปผล/จัดท ารายงานโครงการประจ าปี ก.ย. 65 
 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
 

1. พัฒนาปรับปรุงอาคารและจัด
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 
-ทาสีอาคารเรียน 
-ทาสีทางเดิน 
-ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุง รักษา 
อาคารสถานที ่
-ปรับปรุงสถานที่จอดรถ  
-ปรับปรุงติดตาข่ายป้องกันนก
โรงอาหาร 
-ปรับปรุงโรงเก็บขยะ 
-ปูบล็อกรอบอาคาร   

- 5,000 215,500 

 
- - - 220,500 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 5,000 215,500 - - - 220,500 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว              220,500     บาท 

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี               -   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา       -    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ             -                บาท 
    รวมทั้งหมด        220,500            บาท 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาที่สูงขึ้น   
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - ควรจัดสรรงบประมาณให้มากข้ึนตรงกับราคาที่สูงขึ้น 

 
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม   สถานที่
ประกอบการเรียนมีระบบสาธารณูปโภคเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

- ส ารวจ - แบบส ารวจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. โรงเรียนบ้านสันก าแพง มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม  
   ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ 

2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น และมีความสุข 
 3. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความพอใจต่อโรงเรียน 
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ชื่องำน/โครงกำร  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงำน    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 5   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำย  ข้อที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น  ข้อที่ 4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.12 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางเกตุธิดา   จักร์แก้ว  และคณะครูงานอนามัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน   2565 
.............................................................................................................................. ............ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554   มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมและสอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขก าหนด  ซึ่งสุขภาพกายและจิตที่ดีมีความส าคัญต่อการ
เรียนของนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ตามาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา
และมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554 ได้ 
 โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพขึ้นมา เพราะยังมีนักเรียนบางส่วนบางส่วนที่สุขภาพที่ต่ ากว่ามาตรฐานต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติตนจนเกิดเป็นสุขนิสัยตลอดไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก้นักเรียนในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและดูแลตนเอง สามารถ 
   น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตนจนเป็นสุขนิสัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ  โรคอ้วน โรคติดต่อและสารเสพติด 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย 
4. เพ่ือดูแลรักษาและปฐมพยาบาทนักเรียนในการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
5. เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาเบื้อต้นเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
6. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ สวยงาม พร้อมส าหรับการดูแลเบื้องต้น 
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3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง  สามารถน าไปใช้ใน  
    ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตนจนเกิดสุขนิสัย 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนรู้วิธีป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ โรคอ้วน โรคติดต่อและ 
    สารเสพติด 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 สามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย 
เชิงคุณภำพ 
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงได้รับการดูแลรักษาและปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
5. โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
    เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
6. ห้องพยาบาลสะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมดูแลรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 
4. กำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะครูงานอนามัยวางแผนการ

ด าเนินงาน 
ก.ย. 64 

นางเกตุธิดา จักร์แก้ว 
น.ส.รัตนา  สังข์ทอง 
นางอัญรัตน์  มณีทอง 
น.ส.บัวตอง  เจริญโชคมหันต์ 
น.ส.วราภรณ์  ค าฝั้น        
น.ส.ศิรินทิพย์  จันทร์ตาเงิน 
นางนภาพร พานิชสุข 
น.ส.วชิราภรณ์  ศรีสุวรรณ 
น.ส.เยาวภา  ใจหลวง 
น.ส.กนกพิชญ์  ป้องอ่อน 
นายเมธี  แสนส าโรง 
น.ส.ลีลาวดี  พรหมอินตา 
น.ส.ทิฆัมพร  คงสกุล 
น.ส.ปิยมาศ  สมใจอ้าย 
น.ส.ปัญจลักษณ์  เรืองนามกิจ 

2. จัดซื้อหาเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการปฐมพยาบาล 

พ.ย. 64 และ มิย. 65 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
3.1 กิจกรรม อย. น้อย 
-  การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ภายใน 

 
ต.ค. 64–ก.ย. 65 

 
 

 3.2 กิจกรรมโภชนาการสมวัย 
- ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
- การป้องกันโรคอ้วน 

พ.ย. 64 และ มิ.ย. 65 
ต.ค. 64 –ก.ย. 65 

 
 3.3 กิจกรรมงานทันตกรรม 

- กิจกรรมยิ้มสวย  ฟันใส 
- การตรวจสุขภาพในช่องปาก 

ต.ค. 64 –ก.ย. 65 
ก.พ. 64 – ส.ค. 65 

 3.4 กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อ 
- การก าจัดลูกยุงลาย 
-การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด19) 
- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 3.5 กิจกรรมการป้องกันสารเสพติดและ

ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
สารเสพติด 
- การส่งเสริมการออกก าลังกาย 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
 

 

 3.6 กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต.ค. 64 – ก.ย. 65  
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา
และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฐม
พยาบาล 

- - 20,000 - - - 20,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 กิจกรรม อย. น้อย 
- การตรวจสอบปนเปื้อนอาหาร 

 
- 

 
- 
 

 
1,000 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000 

2.2 กิจกรรมโภชนาการสมวัย 
- การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
- การป้องกันโรคอ้วน 

 
- 
 

 
- 
 

 
3,000 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,000 

2.3 กิจกรรมงานทันตกรรม 
- กิจกรรมยิ้มสวย ฟันใส 
- การตรวจสุขภาพในช่องปาก 

 
- 
 

 
- 

 
1,000 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
2.4 กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อ 
- การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,000 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,000 

 

- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ        
2.5 กิจกรรมการป้องกันสารเสพติดและ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  
สารเสพติด 
- การส่งเสริมการออกก าลังกาย 

- - 500 - - - 500 

2.6 กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - - 3,500 - - - 3,500 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 - 30,000 
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หมายเหตุ เฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว              30,000     บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี               -   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา       -    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ             -                บาท 
    รวมทั้งหมด        30,000            บาท 
 
7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 
8. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพอนามัย 
    สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์    
    มาตรฐาน 

ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง 

2. นักเรียนร้อยละ100 รู้จักการป้องกันสารเสพติด  
    โรคติดต่อ อุบัติเหตุและโรคอ้วน 

สังเกตการใช้บริการห้อง
พยาบาล 

บันทึกการใช้บริการห้อง
พยาบาล 

3. นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจในการ 
    ให้บริการของห้องพยาบาล 

สอบถาม แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีความม่ันใจและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
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ชื่องำน/โครงกำร                  อาหารกลางวันโรงเรียน 
แผนงำน                           บริหารทั่วไป            
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น    - 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.12   
ลักษณะโครงกำร                 ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร            ตลอดปีงบประมาณ 2565 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

      ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน เพ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน   มี
คุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ   

    โรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการอาหารกลางวัน    ใน
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน   มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความ
พร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
        

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
          1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
          2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน 
          3. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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เชิงคุณภำพ  
1. นักเรียนร้อยละ 100  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
3. นักเรียนร้อยละ 100  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนขั้นตอน

การด าเนินงานให้บริการอาหารกลางวัน 
 

  1 ต.ค.  - 10 ต.ค.  64 
 

นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์ 

2. จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์ และคณะ 

3. ประเมินผล 29 กันยายน  65 นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์ และคณะ 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    30 กันยายน  65 นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์ และคณะ 
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้บริการอาหาร
กลางวัน 

- - - 
 
 
 

- - -  
 
 
 

2. จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
ทุกคน  21 บาท/คน/วัน  
ดังนี้ 
2.1 ค่ำวัตถุดิบในกำร
ประกอบอำหำร  
2.2 ค่ำจ้ำงบุคคลเพื่อ
ประกอบอำหำร 

-  
 
 

980,000  
 
 
 

 
 
 
 
 

8,054,200 

- - - 9,034,200 

3. ประเมินผล - - - - - - - 
4. สรุปผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
- - - - - - - 

รวม - - 9,034,200 - - - 9,034,200 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 9,034,200 - 9,034,200 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ  
1. เงินอุดหนุนรายหัว (อาหารกลางวัน)       9,034,200   บาท 

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี               -   บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา       -    บาท 
 4. เงินอ่ืน ๆ             -                บาท 
    รวมทั้งหมด             9,034,200     บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
    ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาที่สูงขึ้น 
          - การเกิดโรคระบาดต่างๆ มีผลต่อการด าเนินงานอาหารกลางวัน 
    แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - ควรจัดสรรงบประมาณให้มากข้ึนตรงกับราคาที่สูงขึ้น 
          - ควรมีมาตรการรองรับการเกิดโรคระบาด 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร การสังเกต แบบสังเกต 
2. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การส ารวจ แบบส ารวจ 
3. นักเรียนทุกคนสมรรถภาพทางกายมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
    มาตรฐาน 

บันทึกข้อมูลน้ าหนัก
ส่วนสูง 

แบบบันทึกข้อมูล
น้ าหนักส่วนสูง 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
           2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน 
           3. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ชื่องำน/โครงกำร                  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 5   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำย  ข้อที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น  ข้อที่ 1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.11    
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวพิมพร    ชาวน่าน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  -   30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข ตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วย
การส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง ของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากท้ังด้านการสื่อสาร ด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน  เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ 
ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์  
ความวิตกกังวล  ความเครียด  การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกาย บนความ
แตกต่างที่หลากหลาย  ซึ่งทุกคนมีความเกี่ยวข้อง  ดังนั้นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน  ให้
เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร  ครูทุกคนใน
โรงเรียน  ซึ่งมีครูที่ปรึกษา เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่างๆ  เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
ด้วยความรัก  และเมตตา  จะช่วยให้เยาวชนเติบโตงอกงาม ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิง
บวก โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมภายในสถานศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขได้อย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยมีความม่ันใจในตนเองกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม  จริยธรรม  
    มีจิตสาธารณะ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย และเกิดความภูมิใจในตนเอง 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามวัยและเต็มศักยภาพ 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านในรูปแบบต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  

           2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและป้องกันตามสภาพปัญหา 
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เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม บนความแตกต่างที่หลากหลาย 

          2. นักเรียนมีวินัย มีความม่ันใจในตนเองกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสมมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและ 
    มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม รับการพัฒนาตนเองตามวัยและเต็มศักยภาพ 

 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบต่างๆ มิ.ย.-ก.ย. 65 นางสาวพิมพร    ชาวน่าน 
2. กิจกรรมแนะแนว (ศึกษาต่อ) ตลอดปีการศึกษา นางกฤษณี  วงษ์ศรียา 
3. กิจกรรมทุนการศึกษาต่อเนื่อง  มี.ค. – ก.ค. 65 นางกฤษณี  วงษ์ศรียา 
4. กิจกรรมทุนการศึกษาทั่วไป ตลอดปีการศึกษา นางลภัสดา เทพจร 
5. กิจกรรมทุนการศึกษายากจน ตามระบบคัดกรอง 
   นักเรียนยากจน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพิมพร   ชาวน่าน 

6. กิจกรรม เด็กดีศรีห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวพิมพร  ชาวน่าน 
7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนความสามารถ 
   ผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางกฤษณี  วงษ์ศรียา 
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5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม(บำท) ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- - - - - - - 

1.1 จัดท าเอกสาร เยี่ยมบ้าน
นักเรียน กระดาษ A4 15 รีม 

- - 1,725 - - - 1,725 

1.2 ค่าพาหนะครูเยี่ยมบ้าน          
2,1530 x 50 บาท ปีกศ.2564 

64,590 - - - - - - 

1.3 แฟ้ม ส าหรับใส่เอกสารขนาด 
A4 15 เล่ม ราคา 105 บาท 

- - 1,575 - - - 1,575 

1.4 ไส้แฟ้ม 30 ห่อ ราคา 25 
บาท/ห่อ 

-  750 - - - 750 

2. กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมแนะแนว 
(ศึกษาต่อ) มีการจัดประชุมผปค.
เข้าสู่การเรียนม.1 

- 1,000 - - - - 1,000 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  

- 4,600 - - - - 4,600 

4. กิจกรรมที่ 4  
 - ทุนการศึกษาท่ัวไป 
 - ทุนการศึกษายากจน ตาม
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน    

- 
 

- 
 

 
200 
200 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
200 
200 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม เด็กดีศรี
ห้องเรียน 

- 1,000  - - - 1,000 

 6    กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเด็กดีศรี
ห้องเรียน 

- - 2,150 
 

- - - 2,150 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ความสามารถผู้เรียน 

 6,800 -    6,800 

รวม 84,590 - 84,590 
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6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว       20,000  บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (งบ 2563)    64,590   บาท 

3. เงินรายได้สถานศึกษา       -  บาท 
 4. เงินอื่นๆ                   -  บาท 
    รวมทั้งหมด      84,590   บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  การควบคุมการใช้งบประมาณไม่ให้บานปลายต้องคิดอย่างรอบคอบโดยประสานงานกับฝ่ายแผนและ
งบประมาณเพราะบางกิจกรรม ราคาสิ่งของ ค่าวิทยากร  อาจมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะต้องค านวณให้
เหมาะสม 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
          มีการประชุมและวางแผนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
 
8. กำรประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือและป้องกันตามสภาพ ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขได้อย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนมีวินัยมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม  จริยธรรม  
    มีจิตสาธารณะ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย และเกิดความภูมิใจในตนเอง 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามวัยและเต็มศักยภาพ 
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ชื่องำน /โครงกำร            ส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 
แผนงำน  บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำย    ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ     มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.9   
ลักษณะโครงกำร            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร         นายณัฐพงค์  สายสุริยะ และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร         1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 

……………………………………..………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกด้าน  งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่ผู้เรียน  ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม
อาหารเสริมนม   กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด   กิจกรรมรักษ์พงไพร  
กิจกรรม ชมรมTo be number 1  กิจกรรมจิตอาสาท าดีเพ่ือสังคม และกิจกรรมวันส าคัญ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
ทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นล้วนมีความส าคัญและตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนั้น  โรงเรียนบ้านสันก าแพงได้เล็งเห็นความส าคัญของงานส่งเสริมกิจการนักเรียน  จึงได้
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียนขึ้น เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ดีงาม เป็นคนดีมีคุณภาพ   

 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมให้งานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

             อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
    อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

         2. โรงเรียนมีการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นายณัฐพงค์  สายสุริยะ 

2. กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดปีการศึกษา นายวชิรวิทย์  วันมหาชัย 
3. กิจกรรมอาหารเสริมนม ตลอดปีการศึกษา นายกฤษปสรรค์  กีฬาแปง 
4. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นางนิ่มอนงค์  เป็งมล 
5. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นางจันทร์เพ็ญ  ค าฝั้น 
6. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุชานันท์  ศรีใจ 
7. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ตลอดปีการศึกษา นางสาวกชกร  ใจระวัง 
8. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตลอดปีการศึกษา นางสาววราภรณ์  ค าฝั้น 
9. กิจกรรมเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด ตลอดปีการศึกษา นางสาวลภสัรินทร์  วงศ์ฤดีสิริธาดา 

10.  กิจกรรมรักษ์พงไพร ตลอดปีการศึกษา นางสาวชลธิชา  นามสง่า 
11.  กิจกรรม ชมรมTo be number 1 ตลอดปีการศึกษา นางสาวเยาวพา  ใจหลวง 
12.  กิจกรรมจิตอาสาท าดีเพ่ือสังคม ตลอดปีการศึกษา นายจตุทร  สารวัตร 
13. กิจกรรมวันส าคัญ ตลอดปีการศึกษา นางสาวณิชากร  วงค์เงิน 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ

ตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน 

       

1.1 กิจกรรมสภานักเรียน 
 - เลือกตั้ง 
 - ด าเนินโครงการสภาสร้างสรรค์ 

- - 
 

 
2,000 

- - - 
2,000 

1.2 เข็มกลัดเชิดชูเกียรติ - - 20,000 - - - 20,000 
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน - - - - - - - 
1.4 จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

- - - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ

ตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

2. กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

- - - - - - - 

2.1 จัดท าคู่มือระเบียบวินัย
นักเรียน 

- - 25,000 - - - 25,000 

2.2 ปฐมนิเทศ และ อบรมนักเรียน - - - - - - - 
3. กิจกรรมอาหารเสริมนม - - - - - - - 
4. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน - - - - - - - 
5. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - - - - - - - 
6. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
- - - - - - - 

6.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ - - 10,000 - - - 10,000 
6.2 จดหมายข่าว - - 1,000 - - - 1,000 
6.3 กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์ - - 2,000 - - - 2,000 
6.4 กิจกรรมพูดจาภาษาไพเราะ 
  - อุปกรณ์ในห้องประชาสัมพันธ์   

- - 3,000 - - - 
3,000 

7. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม - - 2,000 - - - 2,000 
8. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - 2,000 - - - 2,000 
9. กิจกรรมเฝ้าระวังและต่อต้านยา

เสพติด 
- - 2,000 - - - 

2,000 

10.  กิจกรรมรักษ์พงไพร - - 2,000 - - - 2,000 
11.  กิจกรรม ชมรมTo be number 1 - - 2,000 - - - 2,000 
12.  กิจกรรมจิตอาสาท าดีเพ่ือสังคม - - 2,000 - - - 2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม 
ค่ำ

ตอบ 
แทน 

ค่ำใช้ 
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

13. กิจกรรมวันส าคัญ        
 13.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดา  
- - 1,000 - - - 

1,000 

 13.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้า 

- - 1,000 - - - 
1,000 

 13.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- - 1,000 - - - 
1,000 

 13.4 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  วันชาติ   

- - 1,000 - - - 

1,000 

 13.5 กิจกรรมวันไหว้ครู - - 5,000 - - - 5,000 
 13.6 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา - - 2,000 - - - 2,000 
 13.7 กิจกรรมวันลอยกระทง - - 8,000 - - - 8,000 
 13.8 กิจกรรมวันอ าลาสถาบัน - - 10,000 - - - 10,000 
 13.9 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 
- - 5,000 - - - 

5,000 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 109,000 - - - 109,000 
 

หมำยเหตุ                   ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ               
 
เงินอุดหนุนรายหัว       34,000 บาท 
เงินอาหารกลางวัน                   -    บาท 
งบประมาณเรียนฟรี 15  ปี                        75,000 บาท                                               
          รวม                                         109,000  บาท 
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7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    1. การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    1. ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 
8. กำรวัดประเมินผล        

 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1. นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในทางที่ดีขึ้น 
          2. โรงเรียนมีการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

- สังเกตการมีส่วนร่วม 
ของครู บุคลากร 
และนักเรียน 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

- สังเกตจากการส่ง 
งานวัดผลประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
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ชื่อ/โครงกำร   พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎี  Constructionism 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ        มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.4– 1.6 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายการศึกษาของชาติ มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรม         
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพในอนาคต  สามารถอนุ รั กษ์ภูมิ ปัญญา   และสร้ า งองค์ความรู้ ด้ ว ยตนเอง   
          จากนโยบายดังกล่าวโรงเรียนบ้านสันก าแพงจึงจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎี 
Constructionism นี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือการแสวงหาความรู้และ    
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันอย่างจริงจัง   และเปลี่ยน
บทบาทของครูเป็น facilitator  ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ างมีความสุข  นอกจากนี้ มุ่ งส่ ง เสริมให้นัก เรียนเห็นคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมของไทยอันงดงาม      
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ที่ทรงคุณค่าให้ผสมกลมกลืนกับวิถีการด าเนินชีวิต มีความรู้และ
ทักษะในการคิด การแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  น าไปสู่สังคมประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอันส่งผลให้โรงเรียนบ้านสันก าแพงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา และ 
               มีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงาน เห็นคุณค่าและภูมิใจในผลงานของตนเองที่มี 
               ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมี  
               คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะในการท างาน มีความสามารถในการ 
    สร้างนวัตกรรม 
3.  นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และในการน าเสนอผลงาน 
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3.    เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ  80 ของโรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการ  
    คิด  การแก้ปัญหา และมีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงาน 
2. นักเรียนร้อยละ  80 ของโรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับการพัฒนาทักษะในการท างาน มีความสามารถ 
    ในการสร้างนวัตกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ  90 ของโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และ 
    ในการน าเสนอผลงาน 

         เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนชั้นโรงเรียนบ้านสันก าแพง มีผลงานและได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน                                                                   

   2. ผู้ปกครองและสาธารณชน รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลงานและต่อการจัดนิทรรศการ 
              ผลงานของโรงเรียน 
 
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

ที ่ กิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา   (Constructionism) 

ก.ย. 64 นางอังคณารักษ์  จันทร์
ทอง 

และครูผู้สอน 
3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้และติดต่อวิทยากร ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น อ. สันก าแพงและอ าเภอใกล้เคียง จ.เชียงใหม่ 
ต.ค.64 
ธ.ค.64 

ครูประจ าชั้น 
และครูผู้สอน 

4. จัดการเรียนรู้บูรณาการชั้นป.1-6 โดยใช้กระบวนการ 
5S ตามทฤษฎี Constructionism ศึกษาแหล่งเรียนรู้  /  
ฝึกปฏิบัติโครงงานตามความสนใจ และ ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
-ค่าพาหนะน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
อ.สันก าแพง  และอ าเภอใกล้เคียง  จ.เชียงใหม ่

       ต.ค.64 – 
 ก.ย.65 

 
 

ครูประจ าชั้น 
และครูผู้สอน 

5. จัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ  ต.ค.64-มี.ค.65 นางอังคณารักษ์ จันทร์
ทอง 

และครูผู้สอน 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

224 

ที ่ กิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

6. จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผล  
การวางแผนงาน และการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา ครูทุกระดับชั้น  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง    
รวม 4 ครั้ง   (ก่อน-หลังการจัดกิจกรรมบูรณาการ) 

 ต.ค.64- มี.ค. 65 
ถึง  

 พ.ค.65 - ต.ค.65 

นางอังคณารักษ์ จันทร์
ทอง 

ทีมงาน 
และครูผู้สอน 

7. ประเมินผลสรุปโครงการทั้ง 2 ภาคเรียน 
- เกียรติบัตรประกวดโครงงาน 
- จัดท าซีดี วีดิทัศน์น าเสนอทุกระดับชั้น 
- จัดซื้อ/ซ่อมแซมบอร์ดโครงงาน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับห้องศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนรู้ Constructionism 

ต.ค. 64 
 และ มี.ค. 65 

นางอังคณารักษ์ จันทร์
ทอง 

และคณะ 
 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การ 

- - - - - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 
2.1 จัดการเรียนรู้บูรณาการ
ชั้น ป.1-6 โดยใช้
กระบวนการ 5S ตามทฤษฎี 
Constructionism ศึกษา
แหล่งเรียนรู้  /ฝึกปฏิบัติงาน 
Project Based Learning  
กิจกรรมบูรณาการ เทอม 2 
ปี 2564 
1,970*150 =295,500 
กิจกรรมบูรณาการ เทอม 1 
ปี 2565 
1,970*150 =295,500 

- - - - 591,000 - 591,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวม ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

3. กิจกรรมที่ 3 
3.1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
น าเสนอการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ  
กิจกรรมบูรณาการ เทอม 2 
ปี 2564 
กิจกรรมบูรณาการ เทอม 1 
ปี 2565 
(รวมค่าแต่งหน้าของนักเรียน) 

- - - - 120,000 - 120,000 

4. กิจกรรมที่ 4 
4.1 ประชุมสัมมนาน าเสนอ
การจัดการ เรียนรู้บูรณาการ
ทุกระดับชั้น  
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
/2564= 15,000 
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
/2565=15,000 

- - - - 30,000 4,000 34,000 

5. กิจกรรมที่ 5 
ประเมินผลโครงการ ( 2 ภาค
เรียน) 
6.1 เกียรติบัตรและเอกสาร
รูปเล่ม  
6.2 จัดท าวีดิทัศน์น าเสนอทุก
ระดับชั้น 
6.3 จัดซื้อ/ซ่อมแซมบอร์ด
โครงงาน 
6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับห้องศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้Constructionism 

- - - - - 40,000 40,000 

รวม - - - - 741,000 44,000 785,000 
รวมทั้งสิ้น 785,000 

หมำยเหตุ         ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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6. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว     -  บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -  บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา(งบบูรณาการ)   785,000 บาท 
 4. เงินอ่ืนๆ      -  บาท 
  รวมทั้งหมด       785,000  บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1.  การจัดสรรงบอาจจะเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 1.  ควรมีการคิดค านวณเงินโดยสอบถามค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัสดุโดยก าหนดราคาที่แน่นอน 
  
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน ได้รับการพัฒนา 
    ความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา และ 
    มีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การเรียนรู้ 

- แบบประเมินผล
งาน 

 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีความสามารถในการ   
    สร้างนวัตกรรม และได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

- ประเมินผลจากการ  
   สอบถาม ผู้ปกครอง 

- แบบประเมินผล
งาน 

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 80 มีโครงงานที่ได้รับ 
    การประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

- การน าเสนอโครงงานของ
นักเรียน 
 

- รายงาน   
โครงงาน   
แผ่นพับ 
หนังสือเล่มเล็ก 

4. ผู้ปกครองและสาธารณชน รวมทั้งนักเรียน มีความพึงพอใจต่อ 
   ผลงานและต่อการจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียน 

จากการสังเกตสอบถามผู้มา
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

 

5. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมีความรู้และสามารถพัฒนา 
    หลักสูตรบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการสอบถาม แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ น าเสนอผลงานโดย 
             ใช้คอมพิวเตอร์  

 3. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่อ 
              อาชีพสุจริต 
 4. ผลงานของนักเรียนสามารถเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 5. โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน จากหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 
 6. ได้รับความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  ในการพัฒนานักเรียน ให้มี 
              สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรต้องการ 
          7.  โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีการจัดกิจกรรมบูรณาการตามทฤษฎี Constructionism อย่างมี  
              ประสิทธิภาพเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism 
(5S) 

แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์  ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบำย    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น    ข้อที่ 1.2 และ 6 
มำตรฐำนกำรศึกษำ        มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1 – 3.2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง และคณะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          โ ร ง เ รี ยนบ้ านสั นก าแพงจั ดกิ จ กรรมการ เ รี ยนการสอนตามแนวทฤษฎี  Constructionism  
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทางด้านการจัดการศึกษา พบว่า บุคลกร
ของโรงเรียนบ้านสันก าแพง ขาดการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากใช้วิธีการสอนแบบเก่า ท าให้
นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูขาดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์การสอนให้กับครูรุ่นใหม่ๆ ท าให้
ครูรุ่นใหม่ขาดทักษะประสบการณ์ไม่พัฒนาการสอน  ขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว   
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวตามแนวทฤษฎี 
Constructionism ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
บ้านสันก าแพงและยังเป็นการทบทวนการจัดการเรียนการสอนแนวตามแนวทฤษฎี Constructionismและบูรณา
การการจัดเรียนการสอนของครูโดยการน าเทคโนโลยีที่มีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายทันต่อยุคสมสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับครูเดิม และเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแนวตามแนวทฤษฎี Constructionismของโรงเรียนใหกับครูรุ่นใหม่ที่เข้ามา ให้สามารถขับเคลื่อนกระ
บวนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุดและเพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนตามแนวตามแนวทฤษฎี Constructionism คงอยู่กับโรงเรียนบ้านสันก าแพงและไม่เลือนหายไปตาม
กาลเวลาและการย้ายของบุคลากรครู 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีConstructionism ของครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง  
           2. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนว 
              ทฤษฎีConstructionism (5S) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอนและแผนการสอน 
              บูรณาการได้ 
          3. ครูโรงเรียนบ้านสนัก าแพงออกแบบการจัดการเรียนแผนการจัดการเรียนการสอนตาม 
              แนวทฤษฎีConstructionism(5S) ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
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3.    เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ  100 ของโรงเรียนบ้านสันก าแพง สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีConstructionism (5S) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอนได้อย่าง
ถูกต้อง    

2. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ  100 ออกแบบการจัดการเรียนแผนการจัดการเรียน 
              การสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism(5S) ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน           

3. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 100  มีความรู้สามารถจัดท าหลักสูตรบูรณาการและ  
              รายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          เชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนบ้านสันก าแพง มีแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี    
    Constructionism (5S)  ครบทุก 8 กลุ่มสาระวิชา                                                               
 2. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง  สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการโดยใช้โครงงานได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
3. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง  มีความรู้สามารถจัดท าหลักสูตรบูรณาการและ รายงานผลได้ 

              อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
4. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา   
(Constructionism) 

ก.ย. 64 นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง 

3. จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 
Constructionism ของครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   รวม 2 ครั้ง 

 ต.ค.64- มี.ค. 65 
ถึง  

 พ.ค.65 - ต.ค.65 

นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา  หนูน

แปงและคณะ 
4. จัดท าแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระและแผนบูรณาการ

ชั้นสาย โดยใช้กระบวนการ 5S ตามทฤษฎี 
Constructionism  
 

       ต.ค. 64 
 
 
 

ครูประจ าชั้น 
และครูผู้สอน 

5. ตรวจแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
Constructionism (5S) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ตนเองสอนได้อย่างถูกต้อง 

ต.ค.64-มี.ค.65 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ครูมาลัย ทัพหมี 

ฝ่ายวิชาการ 
6. อบรมครูและบุคลากรเรื่องการใช้ห้อง Fab Learn 

Lab 
พ.ค.65 - ต.ค.65 นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง  

และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมส ำคัญ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ประชุมสัมมนา North Constructionism ต.ค.64 - ก.ย.65 นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง  
และคณะ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม 

 ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 
อบรมกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎี
Constructionism 
ประกอบด้วย                         
หน่วยที่ 1 จุดประกาย
ความคิดพิชิตการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism  
หน่วยที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า
ชี้แนะทางในการแสวงหา
ความรู้ที่หลากหลาย   
หน่วยที่ 3 ภาวะผู้น าและ
การพัฒนาการท างานเป็น
ทีม สู่การปฏิบัติ ตาม
ทฤษฎี Constructionism 
ในศตวรรษท่ี 21  
หน่วยที่ 4  จัดองค์ความรู้ 
มุ่งสู่การจัดการเรียนรู้ 5S  
หน่วยที่ 5 น าเสนอควบคู่
การประเมิน และสะท้อน
ผล 

- - - 5,000 10,000 5,000 20,000 

2. กิจกรรมที่ 2 
อบรมครูและบุคลากร
เรื่องการใช้ห้อง Fab 
Learn Lab 
 

- - - 10,000 - 10,000 20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 
รวม 

 ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

3. กิจกรรมที่ 3 
ประชุมสัมมนา North 
Constructionism 

- - - - 10,000 - 10,000 

รวม - - - 15,000 20,000 15,000 50,000 
รวมทั้งสิ้น 50,000 

หมำยเหตุ         ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1. เงินอุดหนุนรายหัว     50,000  บาท 
 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี        -  บาท 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา      -  บาท 
 4. เงินอ่ืนๆ      -  บาท 
  รวมทั้งหมด        50,000            บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1.  การจัดสรรงบอาจจะเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1.  ควรมีการคิดค านวณเงินโดยสอบถามค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัสดุ ค่าวิทยากรให้ถูกต้องตาม 
               หลักการเบิกจ่ายเงินในการจัดการอบรม 
  
8. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนเขียน 
    แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนว 
    ทฤษฎี Constructionism(5s) ในกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอนและแผนการ    
    สอนบูรณาการได้ถูกต้อง 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ   
   ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
   Constructionism หลังการอบรม 

ทดสอบ - แบบทดสอบหลังการ
อบรม 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
3. ครูมีความความพึงพอใจในการจัดอบรม 
    การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน 
    ตามแนวทฤษฎีConstructionism(5s) 

ประเมิน - แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการคิดและการท างาน 
              ของตนเองใหม่ 
          2. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายภายใต้การเรียนการ 
              สอนตามแนวทฤษฎีConstructionism 
 3. โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีบริหารจัดการศึกษาตรงตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของ 
              โรงเรียนบ้านสันก าแพงที่ก าหนดไว้ และบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนทางวิชาการ 
              ตามแนวไปในทิศทางเดียวกัน 
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ชื่องำน/โครงกำร        จัดซื้อครุภัณฑ์  ส าหรับอาคาร 318 ล./55-ข 
แผนงำน                      บริหารงบประมาณ 
สนองนโยบำย  สพฐ.  ข้อที่  4  ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์  สพป.ชม.1 กลยุทธ์ที่  4  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 3, ข้อที่ 6 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  2.5 – 2.6 
    มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผดิชอบโครงกำร  นางสาวกฤติกา  คงชม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………....... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

งานบริหารงบประมาณเป็นงานที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  เป็นงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบสนับสนุนให้
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับอาคาร 318 ล./55-ข  เป็นอาคารก่อสร้างหลังใหม่ของโรงเรียน
บ้านสันก าแพง  ซึ่งไม่มีครุภัณฑ์ส าหรับติดตั้งในห้องเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และผู้ใช้บริการเกิดคว ามพึงพอใจ 
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ 

ดังนั้นฝ่ายแผนงานและงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  โดยเน้นการอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโร งเรียน
บ้านสันก าแพง 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับติดตั้งในอาคาร 318 ล./55-ข 
2. เพ่ือให้นักเรียนและครูมีครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องเรียนอย่างเพียงพอ 

 
3. เป้ำหมำย 
    เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

        - ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้ใช้ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในอาคาร318 ล./55-ข 
 

             เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
         - ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ก.ย.64 นางสาวกฤติกา คงชม  
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
วิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารงบประมาณเพ่ือ
วางแผนด าเนินการ 

ก.ย.64 

3. จัดท ารายการที่ต้องจัดซื้อแต่ละประเภท พ.ย.64 
4. ด าเนินการตามแผนงาน 

 
พ.ย.64 - มี.ค.65 

 
 
 

 

นางสาวกฤติกา คงชม  
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

 

1. 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง   
ขนาด  24,000 บีทียู จ านวน 12 เครื่อง 

- - 336,000 - -  336,000 

2. จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400  มิลลิเมตร)  
จ านวน 72  ตัว 

- - 86,400 - -  86,400 

3. จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400  มิลลิเมตร)   
จ านวน 36 ตัว 

- - 36,000 - -  36,000 

รวม - - 458,400  -  458,400 
หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
  
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 - เงินอุดหนุนรายหัว   458,400  บาท 
  รวมทั้งหมด   458,400  บาท 
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7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
 
8. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้ใช้ครุภัณฑ์ที่
ติดตั้งในห้องเรียนอาคาร 318 ล./55-ข 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีครุภัณฑ์ใช้ครบทุก
ห้องเรียน 
 

ส ารวจ 
 

 สอบถาม 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบสอบถาม 
 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. อาคาร 318 ล./55-ข มีครุภัณฑ์ครบทุกห้องเรียน 
2. โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 
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ชื่องำน/โครงกำร        จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อติดตั้งในห้องเรียนอาคาร 318 ล./55-ข 
แผนงำน                      บริหารงบประมาณ 
สนองนโยบำย  สพฐ.  ข้อที่  4  ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์  สพป.ชม.1 กลยุทธ์ที่  4  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 3, ข้อที่ 6 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  2.5 – 2.6 
    มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกฤติกา  คงชม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………....... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดเรียนการสอนในปัจจุบัน  สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมายที่จะให้เลือกใช้ 
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจะต้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี    นักเรียนจึงจะ
ได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลายประการ คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน ช่วยแก้ปัญหา
พ้ืนฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน  โรงเรียนบ้านสันก าแพง
จัดเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  มีนักเรียนเป็นจ านวนมากท าให้ต้องมีการขยายห้องเรียนเพ่ิมข้ึน  ประกอบกับ
ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างอาคาร 318 ล./55-ข  ซึ่งห้องเรียนแต่ละห้องยัง
ขาดครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 

ดังนั้นฝ่ายแผนงานและงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือจะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับติดตั้ง
ในห้องเรียนทุกห้องเรียน  โดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียนบ้านสันก าแพงเป็นหลัก 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ส าหรับติดตั้งในห้องเรียนทุกห้องเรียน อาคาร 318 ล./55-ข 

2.  เพ่ือให้นักเรียนและครูมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
3. เป้ำหมำย 
    เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

   1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องเรียน 
 

             เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
     2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสนัก าแพงได้ใช้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

237 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ก.ย.64 นางสาวกฤติกา คงชม  
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหาร
งบประมาณเพ่ือวางแผนด าเนินการ 

ก.ย.64 

3. จัดท ารายการที่ต้องจัดซื้อแต่ละประเภท พ.ย.64 
4. ด าเนินการตามแผนงาน 

 
พ.ย.64 - มี.ค.65 

 
 
 

 

นางสาวกฤติกา คงชม  
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 
ค่ำวัสดุ  

1. โทรทัศน์สี  แอลอีดี  (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง 

- - - - - 254,800 254,800 

2. โปรเจคเตอร์  8  เครื่อง        
3. เครื่องขยายเสียง (Power Amp)  

ขนาด 150 วัตต์ พร้อมล าโพงและไมโครโฟน  
จ านวน  12  ชุด 

- - - - - 240,000 240,000 

รวม - - - - - 494,800 494,800 
หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
  
6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 - รายได้อ่ืน ๆ    494,800  บาท 
  รวมทั้งหมด   494,800  บาท 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง 
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 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - ตรวจสอบราคาก่อนจัดซื้อจริง 
8. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้ใช้ครุภัณฑ์ที่
ติดตั้งในห้องเรียนอาคาร 318 ล./55-ข 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงมีครุภัณฑ์ใช้ครบทุก
ห้องเรียน 
 

ส ารวจ 
 

 สอบถาม 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบสอบถาม 
 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. อาคาร 318 ล./55-ข มีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ติดตั้งครบทุกห้องเรียน 
2. โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ชื่องำน/โครงกำร        ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐวิรุฬห์ 
แผนงำน                      บริหารงบประมาณ 
สนองนโยบำย  สพฐ.  ข้อที่  4  ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์  สพป.ชม.1 กลยุทธ์ที่  4  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 3, ข้อที่ 6 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  2.5 – 2.6 
    มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกฤติกา  คงชม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………....... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญรองจากบ้าน ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  รวมทั้ง
มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคมของนักเรียนอีกด้วย  โรงเรียนจึง
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนต้องใช้สถานที่ในการศึกษาหาความรู้ ประกอบกับการ
ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาที่ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  สภาพของ
อาคารเรียนต้องมีความปลอดภัย  สะอาด  และสวยงาม  และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

ดังนั้นฝ่ายแผนงานและงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือจะปรับปรุงอาคารเรียนรัฐวิทยาและ
อาคารรัฐวิรุฬห์โดยจะด าเนินการทาสีอาคารเรียนทั้งสองหลังเพ่ือให้อาคารเรียนทั้งสองหลังมีความสะอาด  
สวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน   

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่  ที่สะอาดและสวยงาม  บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐวิรุฬห์ 
 
    เชิงคุณภำพ 
 - อาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐวิรุฬห์มีความสะอาดและสวยงาม  บรรยากาศเอื้อต่อการจัด 

             การเรียนรู้ 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ก.ย.64 นางสาวกฤติกา คงชม  
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
วิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารงบประมาณเพ่ือ
วางแผนด าเนินการ 

ก.ย.64 

3. จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พ.ย.64 
4. ด าเนินการตามแผนงาน 

 
พ.ย.64 - มี.ค.65 

 
 

 

นางสาวกฤติกา คงชม  
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

5. สรุปผลการด าเนินงาน มี.ค.65 นางสาวกฤติกา คงชม  
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

 

1. ทาสีอาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐวิรุฬห์ - 297,640 - -  - 297,640 
รวม - - - -  - - 

รวมทั้งสิ้น 297,640  297,640 
หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 6. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
  - รายได้อ่ืน ๆ    297,640  บาท 
       รวมทั้งหมด   297,640  บาท 
 หมำยเหตุ  ใช้งบประมาณ(เงินอุดหนุน)  ปี  2563 
 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  - การจัดสรรงบประมาณอาจเกินหรือขาดตามงบประมาณท่ีตั้งไว้จริง  
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  - ตรวจสอบราคาก่อนด าเนินการ 
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8. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
  โรงเรียนบ้านสันก าแพงมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม  มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 สอบถาม 
ประเมินโครงการ 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินครงการ 

 
 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     บริเวณอาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐวิรุฬห์สะอาดและสวยงาม  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 
 

 
 


