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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี  21  หมู่ 2  ถนน
ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี  ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์  038-
554-923 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2506   
เป็นโรงเรียนประเภทนายอ าเภอจัดต้ัง  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-4  มี  นางสาว
วิไล  ชัยผ่องศรี  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  จ านวนนกัเรียน  60  คน  อาศัยกองอ านวยการค่าย
ลูกเสือเขตการศึกษา  12  เป็นสถานท่ีเรียน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยพัฒนาการภาคตะวันออก  จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008  จ านวน  4  
ห้องเรียน  และย้ายบริเวณโรงเรียนมาอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพื้นท่ีค่ายลูกเสือ  เขตการศึกษา  
12  โดยมีถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี  เป็นแนวแบ่งแดนบริเวณค่ายลูกเสือกับบริเวณโรงเรียน
ตราบจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งบริเวณในสถานท่ีของโรงเรียนในปัจจุบัน   
 
สภาพปัจจุบัน 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  ด าเนินการเปิดให้บริการทาง 
การศึกษาในระบบ  โดยเปิดท าการสอนระดับปฐมวัย   ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 
ในปีการศึกษา  2564  มีจ านวนนักเรียนท้ัง  3  ระดับ  รวมทั้งส้ิน  611 คน 
 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
 ประพฤติดี  มีวินัย  ต้ังใจศึกษา  มุ่งสู่สากล 
สรุปข้อมูลของสถานศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 

●เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  22  ห้องเรียน 

●จ านวนนักเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด  80 คน  มีเด็กพิเศษ  -  คน 

●จ านวนนักเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังหมด 518 คน  มีเด็กพิเศษ  13 คน 
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2. ครูและบุคลากร 

●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ครู   19.50 

●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ห้อง  30.14 

●จ านวนครูครบช้ัน   ครบช้ัน         ไม่ครบช้ัน ในระดับอนุบาล 

●ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย    25 คาบ/สัปดาห์ 

●อื่นๆ  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 คาบ/สัปดาห์ 
ระดับประถมศึกษา 

●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ครู   18.20 

●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ห้อง  30.33 

●จ านวนครูครบช้ัน    ครบช้ัน       ไม่ครบช้ัน  ในระดับ…………….. 

●ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย    25  คาบ/สัปดาห์ 

●อื่นๆ  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 คาบ/สัปดาห์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ครู    16.64 

●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ห้อง  30.50 

●จ านวนครูครบช้ัน      ครบช้ัน      ไม่ครบช้ัน  ในระดับ…………….. 

●ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย    25 คาบ/สัปดาห์ 

●อื่นๆ  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 คาบ/สัปดาห์ 
3. ทรัพยากรและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 (1ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 
 จ านวนนักเรียน รายหัว คน/ป ี จ านวนเงิน 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ก่อนประถม 80 1,700 136,000 
ประถม 317 1,900 602,000 
มัธยม 214 3,500 749,000 
รวม 611  1,487,000 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ก่อนประถม 80 430 34,400 
ประถม 317 480 152,160 
มัธยม 214 880 188,320 
รวม 611  374,880 
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4. บริบทของชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู่ 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ  เป็นโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอนในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพียงโรงเรียนเดียวของต าบลเขา 
หินซ้อน  จึงท าให้เขตบริการของโรงเรียนขยายการบริการทางการศึกษาจากเดิมในพื้นท่ีหมู่ท่ี  2 และ
หมู่ท่ี  10  ต าบลเขาหินซ้อน  เป็นการขยายเขตบริการไปท้ัง  14  หมู่บ้านภายในต าบลเขาหินซ้อน
และพื้นท่ีในเขต  ต าบลท่ากระดาน  และต าบลทุ่งพระยา  ในเขตอ าเภอสนามชัยเขต  ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ
กับอ าเภอพนมสารคาม 
 อาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรแบบยังชีพและอาชีพ
รับจ้างในภาคเกษตรกรรมและลูกจ้างในโรงงาน  ฐานะของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
นักเรียนบางส่วนต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน จากงบประมาณและ
จากเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  และจากภาคเอกชน  ศาสนาของประชาชนในชุมชนนับ
ถือศาสนาพุทธ  100 % 
 สภาพปัญหาภายในชุมชน  มีปัญหาการว่างงาน  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาผู้ปกครอง 
เสียชีวิตจากโรคเอดส์  เป็นปัญหาส าคัญท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาการและสภาพแวดล้อมของเด็ก  ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
5.  ความภูมิใจ 
 โรงเรียนมีผลงานดีเด่นด้านการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีระบบการท างาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management )  และมีการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นแหล่งการเรียนรู้  ตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน  ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ครบ
ท้ัง 3 ระดับช้ันเรียน  คือ  การศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
ส่งผลต่อผู้เรียน  คือ  ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตน  ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช   2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545  ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เปล่ียน
พฤติกรรมการสอนของครูจากครูเป็นศูนย์กลาง  ไปสู่การท่ีนักเรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกียรติประวัติของโรงเรียน 
1.  การจัดการศึกษา 
 ปีการศึกษา  2506 ได้จัดต้ังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 ปีการศึกษา  2517 ได้ขยายการศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี    7 
 ปีการศึกษา  2530 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาลชนบท 
 ปีการศึกษา  2533 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตร 

ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) 
 ปีการศึกษา  2534 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ปีการศึกษา  2540 ได้รับคัดเลือกด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน 
    โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ปีการศึกษา  2542 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าปฏิรูปการเรียนรู้ของ สปช. 
 ปีการศึกษา  2543 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน ของ สกศ. 
 ปีการศึกษา  2544 ได้รับคัดเลือกด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพร้อม 
    รับการประเมินภายนอก จาก สมศ. ในปี พ.ศ. 2545 
 ปีการศึกษา  2545 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน  พ.ศ. 2544 
   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน) 
ปีการศึกษา  2556 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านองค์ความรู้ “กิจกรรมการ    

ปลูกผัก”โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

ปีการศึกษา  2558 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับอนุบาล 
 

2.  รางวัลสถานศึกษาดีเด่น 
 ปีการศึกษา  2526        - อาจารย์ใหญ่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น 

ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2527        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2528        - ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2529        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2530        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยดีเด่นของ 

  กรมศิลปากร 
ปีการศึกษา  2531        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 2  
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 ปีการศึกษา  2532        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น 
   อันดับ 2   ระดับจังหวัด 
          - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 2 

  กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ   ระดับจังหวัดครูผู้สอนได้รับรางวัล 
                                         - ครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 3 

   กลุ่มทักษะภาษาไทย  ระดับจังหวัด 
          - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 3 

  กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์  ระดับจังหวัด 
 

 ปีการศึกษา  2537        - ผู้อ านวยการโรงเรียน  ได้รับรางวัลผลงานการบริหาร  
 “บนเส้นทางสู่ความส าเร็จ”  จากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร 
 สถานศึกษา 

 ปีการศึกษา  2539        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนแนะแนวดีเด่น  ระดับจังหวัด 
             - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ระดับ 
     จังหวัดครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนระดับก่อน 

 ประถมศึกษาดีเด่นระดับเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ปีการศึกษา  2540        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น   

 ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2541        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น อันดับ 2 

 ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2544       - ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นคณะท างานและ 
    วิทยากรการอบรมทางไกลปฏิรูปการเรียนรู้ “การพัฒนา 
                                          โรงเรียนท้ังระบบ” ของสปช. 
            - ครูผู้สอนได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบสาขาสังคมศึกษาและ 

สาขาคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา   2553      - ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน 

( โรงเรียนดีใกล้บ้าน  รุ่นท่ี  2 ) 
ปีการศึกษา   2554      - โรงเรียนได้รับการประเมินในระดับดีมากรอบ 3 จากส านักงาน     

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) 
          ปีการศึกษา   2555       - โรงเรียนได้รับโลห์รางวัลค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 

           ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 ใน 10 สถานศึกษา 
           ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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ปีการศึกษา  2556       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านองค์ความรู้ “กิจกรรมการ
ปลูกผัก”โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

           - ครูผู้สอนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
    ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียมตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต (3 ดี) 
                                       - ครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นท่ี 
                                         การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา  2557     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
                                      - ครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นท่ี 
                                        การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา  2558     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูดีในดวงใจ 
                                        เป็นโรงเรียนท่ีมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)               
                                        ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉล่ียรวม 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น  
                                        ร้อยละ 5  
                                     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นท่ี 
                                        การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
3.  รางวัลกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น 
 ปีการศึกษา  2530    - ชนะเลิศกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น  ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2531    - ชนะเลิศอันดับท่ี  2  สร้างเสริมวินัยนักเรียน  ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2535    - ชนะเลิศโครงการ  กศ.พช. ดีเด่น  ระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา  2539    - ชนะเลิศการจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น  ระดับจังหวัด 
  

 
 
ปีการศึกษา  2540    - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืช   

        ได้รับป้ายพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
        สยามบรมราชกุมารี 

ปีการศึกษา  2541-2543  -สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชนะเลิศสวนพฤกษศาสตร์ดีเด่น 
     ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

 รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
 กุมารี(3ปีซ้อน) 
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 ปีการศึกษา  2542    - ชนะเลิศการด าเนินงานกาปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา  2544    - ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นคณะท างานและวิทยากร 

                                       อบรมทางไกลปฏิรูปการเรียนรู้ “การพัฒนาโรงเรียนท้ัง 
                                       ระบบ” ของ สปช. 
 ปีการศึกษา  2547    - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีศรีสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ปีการศึกษา  2548     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีศรีสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ปีการศึกษา  2550     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
          - ครูผู้สอนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับสพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา  2551     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ปีการศึกษา  2552     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
                                      - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีศรี สพท.  ระดับเขตคุณภาพการศึกษา 
                                        พนมสารคารม 4        

ปีการศึกษา  2553    - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  ระดับเขตคุณภาพ 
                                       พนมสารคารม 4        

ปีการศึกษา  2554    - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์   
                        ประเภทซอฟต์แวร์ จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขันมหกรรม 
             วิชาการและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคกลางและ 
                             ภาคตะวันออก 

                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย 
                             โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขันมหกรรม 
                             วิชาการและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคกลางและ 
                             ภาคตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดวงดนตรีสากล 
           จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการและเป็นตัวแทน  
                             แข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

                                      - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดอัจฉริยภาพทาง                   
                                        วิทยาศาสตร์  ระดับม.1-3จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขัน 

                              มหกรรมวิชาการและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคกลางและ 
                              ภาคตะวันออก 
ปีการศึกษา  2555      - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์   

ประเภทซอฟต์แวร์ ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
กลางและ ภาคตะวันออกและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ ท่ีศูนย์ประชุมเมืองทองธาน ี
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                            - เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 
ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก ท่ีศูนย์ประชุมเมืองทองธานี  
ผลได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

                                       - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดวงดนตรีสากล 
ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ในระดับภาคกลางและภาค 
ตะวันออก 

ปีการศึกษา  2556      - ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ 
(ซอฟต์แวร์)ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3  งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติครั้งท่ี  62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเมืองทองธาน ี

                                      - ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ 
                                         (ซอฟต์แวร์)ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 ในการแข่งขันมหกรรม  
                                         วิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.เพชรบุรี 
                                      - ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกม 
                                         สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ป.  4-6 ในการแข่งขันมหกรรม 
                                         วิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.เพชรบุรี 
                                      - ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการออกแบบ 
                                         ส่ิงของเครื่องใช้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน ม .1-3 ในการ    
                                         แข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.เพชรบุรี 

         - ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 
                                        ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ปีการศึกษา  2557     - ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 
                                        งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ                  
                                        เมืองทองธานี 

ปีการศึกษา  2558    - เข้าร่วมโครงการการจัดนิทรรศการและส่ือสารคดีเฉลิม 
                                       พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากคณะกรรมการคณะคู่   
                                       สมรสรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
                                       พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในการแข่งขนั 
                                       มหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์   
                                       ประเภทซอฟต์แวร์ ช้ันม.1-3 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 
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                                       งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกม 
                                      สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ม. 1-3 ในการแข่งขันมหกรรม 
                                      วิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 
                                     -ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์ 
                                      จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ป.  4-6 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการงาน 
                                      ศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 

ปีการศึกษา  2559    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Webpage  
           ประเภท Text Editor ช้ัน ม. 1-3 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 
           งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมารยาท 
           ไทย ช้ัน ม. 1-3  ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรม  
           ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดวงดนตรี 
           ลูกทุ่ง ประเภท ข (ป.1 – ม.3) ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการงาน 
           ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง เกม 
           สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ม. 1-3 ในการแข่งขันมหกรรม 
           วิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 

                          - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  66  
           ณ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 

ปีการศึกษา  2560    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  67  
          ปีการศึกษา  2561    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  68  
          ปีการศึกษา  2562    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  69 



11 
 

 
                     

 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  เป็นองค์กรท่ีบริหารจัดการเน้นการ
กระจายอ านาจ  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการจัดการเรียนร่วม การใช้เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
2.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมได้เรียนอย่าง

มีคุณภาพ 
3.  พัฒนางานวิชาการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านินมท่ีดีงามและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้    
5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ 

1.  บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการกระจายอ านาจ  
การบริหารอย่างเหมาะสม 

2.  นักเรียน  ผู้ปกครองและ ชุมชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
3.  นักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและส่งเสริม

การจัดการเรียนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
4.  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็น

ท่ียอมรับของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5.  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

แสวงหาความรู้และการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  เป้าประสงค์  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
ปีงบประมาณ  2565 
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6.  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจปรัชญาในเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริและน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม และมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 2.   นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบ้ืองต้น 
 3.   นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 4.   นักเรียนมีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละเพื่อส่วนร่วม 

5. นักเรียนมีความประหยัด และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
6. มีความรู้และความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7. มีความตระหนักและเรียนรู้เกี่ยววิถีชีวิตแบบพอเพียง 
8. นักเรียนมีความสุภาพ  รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 

 
การบริหารจัดการ 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  มีภารกิจรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการได้ด าเนินการดังนี้ 
1. งานวิชาการ 

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน 
การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
ขอบข่ายและภารกิจ 

1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา 
10. แนะแนว 
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11. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  หน่ วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
2. งานงบประมาณ 

     จุดมุ่งหมาย เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  โดยยึดหลักการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   
ขอบข่ายและภารกิจ 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะ 
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
 3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 4.  การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 6.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 7.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
 10.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 11.  การวางแผนพัสดุ 
 12.  การก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 13.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
 14.  การจัดหาพัสดุ 
 15.  การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
 16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
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 17.  การเบิกเงินจากคลัง 
 18.  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
 19.  การน าเงินส่งคลัง 
 20.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
 21.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 22.การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
 
3.  งานบุคลากร 

เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจ  และ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
ขอบข่ายและภารกิจ 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. การลาของบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาท่ีไม่มีระเบียบก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17.  การส่งเสริมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18.  การส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
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 19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 20.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4.  ด้านการบริหารท่ัวไป 
       มีบทบาทในการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการ
บริหารการศึกษาทุกรูปแบบ 
ขอบข่ายและภารกิจ 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.  การด าเนินงานธุรการ 
9.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
10.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  งานกิจการนักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.  การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

     19.  การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
     20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
     22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน  ระดับแผนงาน 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 
-  สร้างความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
2.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้โรงเรียน
ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
 

-  ปรับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
คุณภาพของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
 
-  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  เป็นผู้
ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย   อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา 
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
 
 

-  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุก
มาตรฐานมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 
 
 
 
 
 
-  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข 
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กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 
 

 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การศึกษา 
 
 
 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
จัดบรรยากาศ  ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าดู  
น่าอยู่ ปลอดภัย 
 
5.  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 

 
-  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ี
ชัดเจน 
-  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
-  โรงเรียนมีการปรับปรุง  ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี  มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย 
 
  - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
-โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
งบประมาณตามแผนและโครงการ 

 
-  โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์  มีแผนปฏิบัติการ 
 
-  โรงเรียนน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงาน 
 
  -  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย 
 
 
-  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
-  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้
ตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด 
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กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.กลยุทธ์การให้โอกาสทางการ
ศึกษา 

- สร้างความเสมอภาคและการ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชากรในวัยเรียน 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน
ทุกคนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนอย่างท่ัวถึง 
 

 
 
-  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนอย่างท่ัวถึง 
-นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี  3  สามารถเรียน
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
-  นักเรียนพิการเรียนร่วมได้เข้าเรียน
และได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพ 
-  เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 
 
 

 
 
-  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนทุก
คน 
-นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ทุกคนได้
เรียนต่อ 
-นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ได้เรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นร้อยละ  80   
-นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ  90 
-  นักเรียนพิการเรียนร่วมทุกคนในโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
-เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเต็มตามศักยภาพ 
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กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 

-  สนับสนุนและส่งเสริมการ 
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
-  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   
-  นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
-  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ 
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 
-  นักเรียน  ร้อยละ  80  มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะ ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
 
4.   ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมและน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ  
คุณธรรม  มีความรอบรู้เท่าทัน  ความ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
-  นักเรียนมีความเข้าใจหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

-  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ  คุณธรรม  มีความรอบรู้เท่าทัน   
ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีความเข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 

5.  พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์  ศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย 

-  นักเรียนมีความสามารถในการคิด  
วิเคราะห์   สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ
และความคิดสร้างสรรค์ 
 
-  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย 

-  นักเรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการ
คิด  วิเคราะห์   สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

-  นักเรียนร้อยละ  80  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์  
ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย 

4. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  วิจัย และนวัตกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

-  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน 

 
 
 

 
 

 
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ  
น่าดู  น่าอยู่  น่ามอง 

 
2.  พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน 
 
 

 
 
 
-  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศ  น่าดู  น่าอยู่  
น่ามอง 

 
- โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่ง
เรียนรู ้

 
 
 
-โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศ  น่าดู  
น่าอยู่  น่ามอง 
-โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน
และสะอาด  ปลอดภัย 
 

-   นักเรียนร้อยละ  80  ใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้
-  บุคลากรร้อยละ 80  ใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู ้
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กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
-  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 . สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

4 .สนับสนุนให้ครูพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  
ทางการศึกษา 
 

 
-  บุคลากรในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
-  บุคลากรในโรงเรียนน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
-โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
-  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 
-  บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาและ
ใช้ส่ือ  นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ 
-  โรงเรียนมีส่ือและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม  ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 
 

 
-  บุคลากรร้อยละ  80  ใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
-  บุคลากรร้อยละ  80  น าเทคโนโลยี
มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้
เบ้ืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 
-  บุคลากรร้อยละ  60 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 
-  บุคลากรร้อยละ  80  มีการพัฒนา
และใช้ส่ือ  นวัตกรรม ในการจัดการ
เรียนรู ้
-  โรงเรียนมีส่ือและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม  ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ  70 
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-  ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียนและใช้
กระบวนการวิจัยในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
5.  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-   พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงใน
การปฏิบัติงาน 
 

 

 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 

 
1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 
-  บุคลากรในโรงเรียนจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน 
-   บุคลากรในโรงเรียนใช้การวัด 
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 
-  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาตนเองและพฒันาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 
-  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียนและใช้กระบวนการวิจัยใน
การจัดการเรียนการสอน 
-  นักเรียนร้อยละ  80    ได้รับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 
 
-  บุคลากรร้อยละ  80  มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีการพัฒนาตนเองและพฒันาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
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6. กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของชุมชน 
 -  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาก ับชุมชน  
หน่วยงาน  และองค์การอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  
หน่วยงานและองค์การอื่น ๆมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 

 
 

-  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานและ
องค์การอื่น ๆมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
-  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
-  บุคลากรในโรงเรียนใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
 
 

 
 
-  ผู้ปกครองร้อยละ80  มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
- ชุมชน  หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ 
ร้อยละ80  มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
-  บุคลากรร้อยละ  80  ในโรง เรียนน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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7.กลยุทธ์ด้านการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
-  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ 

 

3. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
  1.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

- โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองในการ
เฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  โรงเรียนมี ระบบเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
-  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-โรงเรียนมีวิทยากรท้องถิ่นช่วยสอนงาน
อาชีพ 
 

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมี
บทบาทในการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-  โรงเรียนใช้ ระบบเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
- นักเรียนได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้าน
การศึกษา 
-  ผู้ปกครองร้อยละ  80  มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 
-ครูร้อยละ  80  ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
-โรงเรียนมีวิทยากรท้องถิ่นช่วยสอน
งานอาชีพ 
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  -  ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ 
ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผู้ปกครองร้อยละ  90  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและถูกต้อง 
- โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



27 
 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมวันส าคัญ  

1.วันไหว้คร ู
2.วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
3.วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬบูชา 
4.วันแม่แห่งชาติ 
5.วันพ่อแห่งชาติ 
6.วันคริสต์มาส 
7.วันเด็กแห่งชาติ 
8.วันมาฆบูชา 

 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูบัวหลวง บุตรทอง 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 

 
 

20,000 

3,000 

3,000 

3,000 

2,000 

10,000                                                                                                                                           

 

2 คุณธรรมน าชีวิต ครูพรศักดิ์ อินทนิล 10,250  
3 อยู่ค่ายพักแรมชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ครูพรศักดิ์ อินทนิล 103,800  
4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  (มัธยมศึกษาปี

ท่ี 1-3) 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 50,045    

5 อยู่ค่าย Day Came ลูกเสือส ารอง ครูชัชวาล  แสงทอง 37,250    
6 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ครูชัชวาล  แสงทอง 18,021  
7 โครงการดนตรีนาฏศิลป์ ครูชัชวาล  แสงทอง 60,000  
8 ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

ระดับประเทศ 
ครูชัชวาล  แสงทอง 31,456  

9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน ครูชัชวาล  แสงทอง 22,484  
10 การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ครูสิรกมล ศรีมุณี 28,000  

11 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย 24,000  
12 พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตาม

โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย 35,000  

13 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูบัวหลวง บุตรทอง 50,000  
14 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูบัวหลวง บุตรทอง 10,000    
15 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
ครูบัวหลวง บุตรทอง 1,500  

16  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (ประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6) 

ครูสมใจ สุวรรณกุล 34,040  

17 โครงการวัดและประเมินผล ครูเกสร แจ่มใส 8,590  
18 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งการเรียนรู้ภายใน ครูพัชรมัย  ทองแพง 60,000  

 

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 
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19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ครูกัญสพัฒน์  อธิโชตทวีกุล 
 

45,000    

20 จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 

ครูพัชรมัย  ทองแพง 290,000  

21 ปัจฉิมนิเทศ และมอบอนุสรณ์รุ่นท่ี 30 ครูกัญสพัฒน์  อธิโชตทวีกุล 13,260  
22 แนะแนว ครูกัญสพัฒน์  อธิโชตทวีกุล 5,000  
23 เย่ียมบ้านนักเรียน ครูกัญสพัฒน์  อธิโชตทวีกุล 22,000  
24 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(ระบบสาธารณูปโภค)                    
ครูทัศนี  ไชยฤทธิ์ 390,000  

25 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6    
ปีการศึกษา  2564 

ครูบัวหลวง บุตรทอง 25,000  

26 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยม) ครูธนาวุฒิ กาดีวงศ์ 20,500  
27 พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูสายรุ้ง อินทร์วิเศษ 40,000  
28 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน ครูปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน ์  10,000  
29 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูวันดี    เธียรประมุข -  
30 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และวัสดุประจ าห้องพยาบาล   ครูวันดี    เธียรประมุข 25,000  

 
31 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์   13,500  

 
32 ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์   55,000  

33 ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รร.บ้านเขาหินซ้อน    

ครูณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย   25,000  

34 พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์   100,000  

35 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์   2,000  
 

36 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ
พื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) 

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์   -  
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37 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการ

เรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการเรียนรู้
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และการเขียน
โปรแกรมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น  

ครูณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย 50,000  

38 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 

  นางบัวหลวง  บุตรทอง 71,400 
 
 

 

39 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
(ประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 

ครูพรพิมล โชติโก 61,500  

    รวม  1,889,596  
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ช่ือโครงการ                      กิจกรรมวันส าคัญ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายพรศักดิ์  อินทนิล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน    
                                    เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 6 กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
                                    ข้อท่ี 7 กลยุทธ์ด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
                                    ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                    ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
                                    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
 วันส าคัญต่างๆ ของไทยมีหลายประเภท ล้วนแต่มีความหมาย และส าคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอันมาก 
และมีนักเรียน ประชาชนบางส่วนท่ีไม่ทราบหรือไม่ให้ความส าคัญ  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาค
ตะวันออก) เป็นสถานท่ีจ าเป็นที่จะต้องฝึกอบรมนักเรียนให้รู้จักวันส าคัญต่างๆ ของชาติ มีการแสดงออกที่ดี ถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนท่ีพบเห็นโดยท่ัว ไป ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักและหวงแหนใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทยให้ดารงอยู่สืบไป  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีต้องมีโครงการกิจกรรมวันส าคัญ เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

 2. วัตถุประสงค์ 

               2.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 
               2.2 เพื่อให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
               2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในวันส าคัญต่างๆ 

  3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
         นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จ านวน ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
                นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) มีคุณธรรม จริยธรรม จากการ
ด าเนินกิจกรรมวันส าคัญและมีความรู้ในวัน ส าคัญต่างๆ 

 
4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม/เวลา 
 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  1–31 ตุลาคม 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล 

     (และคณะ) 
 

2 เสนอโครงการขออนุมัติ 1–30 พฤศจิกายน 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล 
     (และคณะ) 

 

3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 1-31 ธันวาคม 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล 
     (และคณะ) 

 

4 ด าเนินงาน งานตามกิจกรรม 
1.วันไหว้คร ู
2.วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
3.วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬบูชา 
4.วันแม่แห่งชาติ 
5.วันพ่อแห่งชาติ 
6.วันคริสต์มาส 
7.วันเด็กแห่งชาติ 
8.วันมาฆบูชา 

1ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน2565 

 
นายพรศักด์ิ  อินทนิล 
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 
นายพรศักด์ิ  อินทนิล 
นายพรศักด์ิ  อินทนิล 
นายพรศักด์ิ  อินทนิล 
นางบัวหลวง บุตรทอง 
นายพรศักด์ิ  อินทนิล 
นายพรศักด์ิ  อินทนิล 
    (และคณะครู) 

 

5 ประเมินผลโครงการ 1–30 กันยายน 2565 นายพรศักดิ์  อินทนิล 
  (และคณะ) 

(ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม) 

6 สรุปผลโครงการ 1–30 กันยายน 2565 นายพรศักดิ์  อินทนิล 
 (และคณะ) 

(ผู้รับผิดชอบ  
กิจกรรม) 
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5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม 
 
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย
. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

             ครูพรศักดิ์  
อินทนิล 
และคณะครู
ช้ัน ม.1-3 
 
 
 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

3 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

             

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
กิจกรรม 
1.วันไหว้คร ู
2.วันสุนทรภู่/วัน
ภาษาไทย 
3.วันเข้าพรรษา/วัน
อาสาฬบูชา 
4.วันแม่แห่งชาติ 
5.วันพ่อแห่งชาติ 
6.วันคริสต์มาส 
7.วันเด็กแห่งชาติ 
8.วันมาฆบูชา 

             
 
    -
20,000 
 
3,000 
 
3,000 
3,000 
2,000 
10,000 
    - 

5 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

             

6 สรุปผลและรายผล
กิจกรรม 
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6.  งบประมาณ 41,000  บาท (เงินอุดหนุนอื่น) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. วันไหว้คร ู
2. วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
3. วันเข้าพรรษา/ 
   วันอาสาฬบูชา 
-ต้นเทียนจ าน าพรรษา ขนาด 
9×90 ซม. จ านวน 1 ต้น 
-ดอกไม้สด(ตกแต่งต้นเทียน+
รถแห่ต้นเทียน) 
4. วันแม่แห่งชาติ 
-อาหารถวายพระสงฆ์ 
จ านวน   13   รูป 
5. วันพ่อแห่งชาติ 
-อาหารถวายพระสงฆ์ 
จ านวน   13   รูป 
6. วันคริสต์มาส 
-จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับ 
จัดกิจกรรม 
7. วันเด็กแห่งชาติ 
-ของรางวัลส าหรับแจกเด็ก 
-วัสดุจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
8. วันมาฆบูชา 
 
 
 

-                                                       
20,000                                                                                                                                               

                   
 
 

1,000 
 

2,000 
 
 

3,000 
 
 
 
 

3,000 
 
 

2,000 
 
 

10,000 
- 

 - 
20,000 

 
 
 

1,000 
 

2,000 
 
 

3,000 
 
 
 
 

3,000 
 
 

2,000 
 
 

10,000 
- 

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

รวมทั้งส้ิน 41,000    41,000    
 
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา             (  ⁄  )   ภายนอกสถานศึกษา          (    ) สถานท่ีอื่นๆ 
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 8. การติดตามและการประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1 ครู นักเรียน  และชุมชนมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกนั การตอบ

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2 นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการรว่มกิจกรรมวนั
ส าคัญ 

จากการสังเกต/
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึกกิจกรรม 
แบบบันทึกพฤติกรรม 

3 นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความรัก ภาคภูมิใจในการ
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

กาทดสอบ แบบทดสอบ  ข้อสอบ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

              9.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง จ านวน ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
              9.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านขาตะเภาทอง จ านวน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม จากการด าเนิน 

                               กิจกรรมวันส าคัญ 

                      9.3  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง จ านวน ร้อยละ 85 มีความรู้ในวันส าคัญต่างๆ 

10. ระยะเวลาด าเนินการ         
      1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
                                          ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                   ( นายพรศักดิ์   อินทนิล ) 
                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายสมชาย เหลืองอ่อน) 

                                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 

                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ช่ือโครงการ                      คุณธรรมน าชีวิต 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายพรศักดิ์  อินทนิล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  
                                    โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 1     ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                                    ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

  จากมาตรฐานการศึกษาท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  หมายถึงผู้เรียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อ  แม่  ครูอาจารย์   ผู้มีพระคุณ 
และเป็นคนดีของสังคม ทางโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  จึงจัดกิจกรรมคุณธรรมน าชีวิตให้กับนักเรียนซึ่งเข้ามาเรียน
ใหม่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเหมือนกันและหลอมแบบอย่างท่ีดีก่อนท่ีจะมีการเรียนการ
สอนในเวลาต่อไป 

  
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1  เพื่อให้นักเรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ 

2.2  เพื่อให้นักเรียนเป็นศิษย์ท่ีดีของครู 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้ซาบซึ้งในวิถีชีวิตท่ีดีขึ้นและเป็นเด็กท่ีดีของสังคม 

3.เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1ปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้เข้ารับการอบรมกิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 

  3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม/เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  1–31 ตุลาคม 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
2 เสนอโครงการขออนุมัติ 1–30 พฤศจิกายน 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 1-31 ธันวาคม 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
4 ด าเนินงาน (ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อใช้งานและด าเนินการ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม) 

1 มกราคม–31 กรกฎาคม 
2565 

นายพรศักดิ์  อินทนิล  

5 ประเมินผลโครงการ 1–30 สิงหาคม 2565 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
6 สรุปผลโครงการ 1–30 กันยายน 2565 นายพรศักด์ิ  อินทนิล  

 
5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 
 

ม
ค 

ก
พ 
 

มี
ค 
 

เม
ย 
 

พ
ค 
 

มิ
ย 
 

ก
ค 

ส
ค 
 

ก
ย 
 

1. ประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 

              พรศักดิ ์
และคณะ  

2. เสนอโครงการขออนุมัติ              พรศักดิ์ 
และคณะ   

3. วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินการ 

             พรศักดิ์ 
และคณะ   

4. ด าเนินงาน (ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้
งานและด าเนินการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม) 

            10,250 พรศักด์ิ 
และคณะ             

5. ประเมินผลโครงการ              พรศักดิ์ 
และคณะ             

6. สรุปผลโครงการ              พรศักดิ์ 
และคณะ             
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6. งบประมาณ 10,250 บาท (เงินอุดหนุนอืน่) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ มื้อ
ละ 25 บาท จ านวน 85 คน  
2. ค่าพาหนะรถรับส่งพระ วันละ 2,000 
บาท จ านวน 2 วัน 
3.ค่าอาหารถวายพระเช้า-เพล รวม 4 
มื้อ มื้อละ 500 บาท 

 
4,250 

 
4,000 
2,000 

 

   
4,250 

 
4,000 
2,000 

 

1 พ.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 
 
 

รวมทั้งส้ิน 10,250   10,250  
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
    (   ) ภายในสถานศึกษา             ( ⁄ )   ภายนอกสถานศึกษา          (   ) สถานท่ีอื่นๆ 
 
8.   การติดตามและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีประเมิน 
1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 

แบบสอบถาม ทดสอบ 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
และเป็นศิษย์ท่ีดีของครูและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

แบบสอบถามและสังเกต
พฤติกรรม 

ทดสอบและสังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 9.1.2 นักเรียนร้อนละ 90 เป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ 
     9.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 เป็นศิษย์ท่ีดีของครู 
     9.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ซาบซึ้งในวิถีชีวิตท่ีดีขึ้นและเป็นเด็กท่ีดีของสังคม 

  9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 9.2.2 นักเรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
 9.2.3 นักเรียนเป็นศิษย์ท่ีดีของครู 
 9.2.4 นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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10 ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2564 – กันยายน  2565 
 
 
 
                                          ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                   ( นายพรศักดิ์   อินทนิล ) 
                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 
 ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายสมชาย เหลืองอ่อน) 

                                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 

                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 

                                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
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ช่ือโครงการ                      อยู่ค่ายพักแรมชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายพรศักดิ์  อินทนิล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
                                    เป็นส าคัญ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
                                    ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                        มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
                                     ผู้เรียน   
                                     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  ได้ก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ  ซึ่งกิจกรรมนักเรียน
ได้ก าหนดให้มีวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ขึ้นในทุกช่วงช้ัน  และในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ได้ก าหนด
กิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรม  เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ – เนตรนารี และได้รับ
ประสบการณ์ตรง  เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันการเข้าค่ายพักแรม  และ เป็นกระบวนการพฒันาเยาวชนของชาติ
ให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพมีความแข็งแรง   อดทน  มี
ระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์    มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะน าไปสู่
ความรับผิดชอบเกิดทักษะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในสังคมนั้นๆ    
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีหลักการท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ ความอดทน การตรงต่อเวลา      
 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทักษะของวิชาลูกเสือ ประสบการณ์ตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 และพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี 
 2.3 เพื่อให้นักเรียน มีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
               มีคุณภาพมีความแข็งแรง   อดทน  มีระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
               เป็นเยาวชนที่ของชาติสืบไป 
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3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมครบทุกคน 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.1.2  นักเรียนมีหลักการท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ  ความอดทน อดกล้ัน การตรงต่อเวลา  
                       และมีความซื่อสัตย์  
              3.1.3  นักเรียนได้ใช้ความรู้ทักษะของวิชาลูกเสือ ประสบการณ์ตรงได้อย่างมี 
                      ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองได้ 
        3. นักเรียน มีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความแข็งแรง  
                      อดทน  อดกล้ันมีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์                    
   เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 
 
4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม/เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  1–31 ตุลาคม 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล 

 
 

2 เสนอโครงการขออนุมัติ 1–30 พฤศจิกายน 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 1-31 ธันวาคม 2564 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
4 ด าเนินงาน (ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อใช้งานและด าเนินการ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม) 

1 มกราคม–31 กรกฎาคม 
2565 

นายพรศักดิ์  อินทนิล  

5 ประเมินผลโครงการ 1–30 สิงหาคม 2565 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
6 สรุปผลโครงการ 1–30 กันยายน 2565 นายพรศักดิ์  อินทนิล  
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5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 
 

ม
ค 

ก
พ 
 

มี
ค 
 

เม
ย 
 

พ
ค 
 

มิ
ย 
 

ก
ค 

ส
ค 
 

ก
ย 
 

1. ประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 

              พรศักดิ์ 
และคณะ  

2. เสนอโครงการขออนุมัติ              พรศักดิ์ 
และคณะ   

3. วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินการ 

             พรศักดิ์ 
และคณะ   

4. ด าเนินงาน (ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้
งานและด าเนินการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม) 

            103,800 พรศักดิ์ 
และคณะ             

5. ประเมินผลโครงการ              พรศักดิ์ 
และคณะ             

6. สรุปผลโครงการ              พรศักดิ์ 
และคณะ             

 

6. งบประมาณ 103,800 บาท (เงินอุดหนุนอืน่)  
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าเข้าค่ายลูกเสือ 390 บาท/คน 
     - ค่าอาหาร 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
จ านวน 170 คน 
     - ค่าท่ีพัก 1 คืน คนละ 240 บาท 
จ านวน 170 คน 
2. ค่าชดเชยพาหนะรถรับส่งนักเรียน 
จ านวน 3 คัน คันละ 12,500 บาท 

 
25,500 

 
40,800 

 
37,500 

  
25,500 

 
40,800 

 
37,500 

 1 พ.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

 
 

รวมทั้งส้ิน 103,800  103,800   
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7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
    (   ) ภายในสถานศึกษา             ( ⁄ )   ภายนอกสถานศึกษา          (   ) สถานท่ีอื่นๆ 
 
8.   การติดตามและการประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1 ร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณธรรมด้านต่าง ๆ เช่น การท างาน

ร่วมกัน ความรับผิดชอบ ความอดทน   การตรงต่อเวลา 
ประเมินผลจาก
การด าเนินงาน 

แบบประเมิน 

2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้จาการเข้าร่วมกิจกรรม สังเกต/ 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์ 

3 ร้อยละ90 ของนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        9.1  เชิงปริมาณ 
        9.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ร้อยละ 100 ได้ผ่านกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมครบทุกคน 
        9.2  เชิงคุณภาพ 
        9.2.1 นักเรียนมีหลักการท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ  มีความอดทนอดกล้ัน การตรงต่อเวลา  
                          และมีความซื่อสัตย์  
                  9.2.2 นักเรียนใช้ความรู้ทักษะของวิชาลูกเสือ ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดประสิทธิภาพและ 
                          พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี 
        9.2.3 นักเรียนเกิดคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความแข็งแรง  
                         อดทนอดกล้ัน  มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
                         เป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป 
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10. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 
                                 ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                   ( นายพรศักดิ์   อินทนิล ) 
                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 
 ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายสมชาย เหลืองอ่อน) 

                                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 

                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 
ช่ือโครงการ                      ศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานท่ี  (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายพรศักดิ์  อินทนิล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  1       สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมี 
                                    คุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
                                    ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
                                    ผู้เรียน 
                                    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการศึกษาปัจจุบันนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมากขึ้น จึงท าให้การเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน
เป็นการไม่เพียงพอ แต่ละกลุ่มสาระได้มีการจัดการเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้
กว้างขวางขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามท่ีต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญและหลากหลายเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความคิด สติปัญญา 
 2.2 เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากส่ิงท่ีได้พบเห็น 
 2.3 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลากหลาย 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเครียดในการเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้ศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้มีประสบการณ์มากขึ้นและน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
                 ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไป 
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4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม/เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมเสนอโครงการให้แต่ละช่วง

ช้ันทราบ 
1–31 ตุลาคม 2564 นายพรศักดิ์  

อินทนิล 
 

 

2 หัวหน้าช่วงช้ันประชุมวางแผน 1–30 พฤศจิกายน 2564 นายพรศักดิ์  
อินทนิล 

 

3 น าโครงการเสนอ 1-31 ธันวาคม 2564 นายพรศักดิ์  
อินทนิล 

 

4 ขออนุมัติโครงการเพื่อขอ
งบประมาณ 

1 มกราคม–31 กรกฎาคม 
2564 

นายพรศักดิ์  
อินทนิล 

 
 

5 วางแผนการเดินทาง      สิงหาคม 2565 นายพรศักดิ์  
อินทนิล 

 

6 ติดต่อสถานท่ีและขออนุญาต
ผู้ปกครอง 

     สิงหาคม 2565 นายพรศักดิ์  
อินทนิล 

 

7 วางแผนกิจกรรมของคณะครูท่ี
รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระ 

      สิงหาคม 2565 นายพรศักดิ์  
อินทนิล 

 

8 ก าหนดการเดินทาง 1–30 กันยายน 2564 นายพรศักดิ์  
อินทนิล 

 

9 ประเมินผลจากการเดินทางเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงาน  

1–30 กันยายน 2565 นายพรศักดิ์  
อินทนิล 
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5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม 
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย
. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

             ครูพรศักดิ์  
อินทนิล 
และคณะครู
ช้ัน ม.1-3 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

3 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

             

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

            50,045   

5 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

             

6 สรุปผลและรายผล
กิจกรรม 
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6.  งบประมาณ 50,045  บาท (เงินอุดหนุนอื่น) 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าบัตรเข้าชมเมืองโบราณ 
นักเรียน คนละ 150 บาท 
จ านวน 166 คน  
2. ค่าบัตรเข้าชมเมืองโบราณ 
ครู คนละ 250 บาท จ านวน 
13 คน  
3. ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 
คันละ 7,000 บาท จ านวน 3 
คัน 
4. ค่าน้ าด่ืม คนละ 5 บาท 
จ านวน 178 คน (ครู12+
นักเรียน 166) 

24,900 
 
 

3,250 
 
 

21,000 
 
 
 

895 

 24,900 
 
 

3,250 
 
 

21,000 
 
 
 

895 

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

รวมทั้งส้ิน 50,045    50,045     
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
    (   ) ภายในสถานศึกษา             ( ⁄ )   ภายนอกสถานศึกษา          (   ) สถานท่ีอื่นๆ 
 
8. การติดตามและการประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1 ร้อยละ 100 นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานใน

การเดินทางไปทัศนศึกษา 
การตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2 ร้อยละ 90 นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้และน าไปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น 

จากการสังเกต/
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึกกิจกรรม 
แบบบันทึกพฤติกรรม 

3 ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการเรียนรู้กลุ่มทักษะสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 

กาทดสอบ แบบทดสอบ  ข้อสอบ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ 
         1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ100  ศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน ทุกคน 
          9.2  เชิงคุณภาพ 
         2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ100 ได้มีประสบการณ์มากขึ้นและน ามาปรับปรุง 
                  การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไป  และพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 
10. ระยะเวลาด าเนินการ         
      1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 
                                          ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                   ( นายพรศักดิ์   อินทนิล ) 
                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายสมชาย เหลืองอ่อน) 

                                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 

                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 

                                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
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ช่ือโครงการ                      อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายชัชวาล  แสงทอง (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
แผนงานท่ี  4        พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
                                     เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                     ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ              ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
                                     ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                        มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
                                     ผู้เรียน   
                                     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เน้นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ทันเหตุการณ์ ทันการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ยุคข่าวสารไร้พรหมแดน โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ – 
เนตรนารี) ไว้ในหลักสูตร  การอยู่ค่ายพักแรมก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว 
โดยเฉพาะในปัจจุบันการท่ีนักเรียนมาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
ผู้มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละเพื่อส่วน
ตนและส่วนรวม รู้หน้าท่ีของตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนจึงได้จัดท าโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักมารยาทในการเข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักหน้าท่ีของตนเอง 

2.3เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ตามระบอบประชาธิปไตย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน 48 คน จะต้องผ่านการอยู่
ค่ายพักแรมครบทุกคน 
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 3.2เชิงคุณภาพ 
 3.2.1นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนจะต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขและสามารถน าประสบการตรงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1เสนอโครงการ 
 4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.3ด าเนินการตามโครงการ 
 4.4ติดตามและประเมินผล 
 
5.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินโครงการ ระยะเวลา งบประ
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

  

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ              ครูชัชวาล 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน              ครูชัชวาล 
3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ             18,021 ครูชัชวาล 

4 ติดตามผลและประเมินโครงการ              ครูชัชวาล 
5 รายงานผลการจัดกิจกรรม              ครูชัชวาล 

 

6.  งบประมาณ   18,021 บาท (เงินอุดหนุนอืน่) 
  

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ค่าอาหาร ป.6  48 คน 
2.ค่าอาหารครู 5 คน 
3.ค่าซื้ออุปกรณ์สร้างฐานลูกเสือ 

- เชือกลูกเสือ    24 มม. 
- รอกเชือกขนาด 2 นิ้ว 

            - เสียภาษี  7  เปอร์เซ็น 
4. ค่าน้ ามันรถบัสรับส่งนักเรียน 

11,520          
1,200 
4,601 

 
 
 

700 

  
 

11,520           
1,200 
4,601 

 

 11 ต.ค. 64 – 
30 ธ.ค. 65 

รวม 18,021   18,021  
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7. สถานท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีประเมินผล 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ทุก
คนได้ผ่านการอยู่ค่ายพักแรม 
 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนมีคุณลักษณะท่ีดีขึ้นหลังจากการอยู่
ค่ายพักแรม 
 

- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบสังเกต 

- การส ารวจ 
 
 
- แบบสังเกต 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         8.1 เชิงปริมาณ 
         8.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการอยู่ค่ายพักแรมครบทุกคน 
 8.2เชิงคุณภาพ 
 8.2.1นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและสามารถน าประสบการตรงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
9. งบประมาณ  

งบอุดหนุนรายหัว 18,021 บาท 
 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
      กุมภาพันธ์ 2565  
 
 

             ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นายชัชวาล  แสงทอง) 

                                              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ              
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   ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                   ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 

รายละเอียดค่าใชจ่้ายในโครงการ 
 

ค่าวัสดุและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

ราคาหน่วยละ จ านวนหน่วย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

1.ค่าอาหาร ป.6  48 คน 30 บาท 8  มื้อ 11,520 บาท 
2.ค่าอาหารครู 5 คน 
รวม 

30 บาท 8 มื้อ             1,200 บาท   
          12,720 บาท                                                                                                                                                                                                                                                     

3.ค่าซื้ออุปกรณ์สร้างฐาน
ลูกเสือ 
- เชือกลูกเสือ    24 มม. 
- รอกเชือกขนาด 2 นิ้ว 
- เสียภาษี  7  เปอร์เซ็น  
รวม 

 
 

90 บาท 
35 บาท 

 
 

47 กิโลกรัม 
2 ตัว 

 
 

4,230  บาท 
     70 บาท 
    301 บาท 
4,601 บาท 

4. ค่าน้ ามันรถบัสรับส่ง
นักเรียน 

700 บาท  700 บาท 

รวม   18,021 บาท 
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ช่ือโครงการ                      อยู่ค่าย Day Came ลูกเสือส ารอง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายชัชวาล  แสงทอง กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  
                                    เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
                                    ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
                                    ผู้เรียน     
                                    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เน้นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ทันเหตุการณ์ ทันการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ยุคข่าวสารไร้พรหมแดน โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ – 
เนตรนารี) ไว้ในหลักสูตร  การอยู่ค่ายพักแรมก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว 
โดยเฉพาะในปัจจุบันการท่ีนักเรียนมาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
ผู้มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละเพื่อส่วน
ตนและส่วนรวม รู้หน้าท่ีของตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนจึงได้จัดท าโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักมารยาทในการเข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักหน้าท่ีของตนเอง 

2.3เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ตามระบอบประชาธิปไตย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 176 คน จะต้องผ่านการอยู่
ค่ายพักแรมครบทุกคน 
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 3.2เชิงคุณภาพ 
 3.2.1นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนจะต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขและสามารถน าประสบการตรงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการ 
 4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.3ด าเนินการตามโครงการ 
 4.4ติดตามและประเมินผล 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 

ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

  

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ              ครูชัชวาล 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน              ครูชัชวาล 
3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ             37,250 ครูชัชวาล 

4 ติดตามผลและประเมินโครงการ              ครูชัชวาล 
5 รายงานผลการจัดกิจกรรม              ครูชัชวาล 

 
6.  งบประมาณ  37,250  บาท (เงินอุดหนุนอืน่) 
  

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 

1.ค่าใช้สถานท่ีและอุปกรณ์ รวม
ค่าอาหารกลางวัน 
- นักเรียน 
- ครู 
2.ค่าจ้างรถบัสรับส่งนักเรียน 2 คัน 

 
 

21,000  
     250                
16,000    

  
 

 
 

21,000  
     250                
16,000    

 11 ต.ค. 64 – 
30 ธ.ค. 65 

รวม 37,250   37,250  
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7. สถานศึกษาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ     

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีประเมินผล 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ทุก
คนได้ผ่านการอยู่ค่ายพักแรม 
 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนมีคุณลักษณะท่ีดีขึ้นหลังจากการอยู่
ค่ายพักแรม 
 

- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบสังเกต 

- การส ารวจ 
 
 
- แบบสังเกต 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ผ่านการอยู่ค่ายพักแรมครบทุกคน 
 9.2เชิงคุณภาพ 
 9.2.1นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและสามารถน าประสบการตรงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
       กุมภาพันธ์ 2565  
 

           ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นายชัชวาล  แสงทอง) 

                                              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ              
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                                        ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                   ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   ( นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม) 
                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
                                                    รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 

ค่าวัสดุและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

ราคาหน่วยละ จ านวนหน่วย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

1.ค่าใช้สถานท่ีและ
อุปกรณ์ รวมค่าอาหาร
กลางวัน 
- นักเรียน 
- ครู 

 
 

 
150   บาท 
  50   บาท 

 
 
 

140 คน 
   5  คน 

 
 
 

21,000 บาท 
     250 บาท 

4. ค่าจ้างรถบัสรับส่ง
นักเรียน 

8,000บาท    2 คัน          16,000 บาท 

รวม   37,250 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 
ช่ือโครงการ                      โครงการดนตรีนาฏศิลป์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายชัชวาล  แสงทอง กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
                                     เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                     ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ              ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                     ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                        มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
.......................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ผู้เรียน 
มีความซาบซึ้งในคุณค่า  อารมณ์  ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม  ไพเราะน่ารื่นรมย์  พัฒนาฝึกฝนและซึมซบัจนเป็น
ลักษณะนิสัยและรสนิยม  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร  เช่น กิจกรรมนาฏศิลป์ กิจกรรม
ดนตรีไทย กิจกรรมดนตรีสากล เพื่อให้ผู้เรียนนิสัยมีสุนทรียภาพและลักษณะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  เป็นต้น   
 ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการดนตรีนาฏศิลป์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ให้
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์  ได้แสดงออกทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความช่ืนชม  และร่วมกิจกรรมด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   

2.3  เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในการแสดงออกของตนเองและผู้อื่น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีมีความสนใจทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ 
     3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทยดนตรี
สากล และนาฏศิลป์ 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนสามารถเล่นดนตรีไทยดนตรีสากล และนาฏศิลป์ 
ในวงดนตรีแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้อื่น 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการ 
 4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.5 ด าเนินการตามโครงการ 
 4.6 ติดตามและประเมินผล 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรมการด าเนินโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 

ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

  

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ              ครูชัชวาล 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน              ครูชัชวาล 
3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- ค่าใช้สอย 

- ค่าวัสดุ 

             
60,000 

 
ครูชัชวาล 

4 ติดตามผลและประเมินโครงการ              ครูชัชวาล 
5 รายงานผลการจัดกิจกรรม              ครูชัชวาล 
 
6. สถานท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีประเมินผล 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 –  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสนใจทางด้านดนตรี  
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนสามารถเรียนดนตรี  
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ปัญหา พัฒนาทักษะ
ทางด้านดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

- แบบส ารวจ 
 
- แบบสังเกต 

- การส ารวจ 
 
- แบบสังเกต 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
สนใจทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ 
    8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทยดนตรี
สากล และนาฏศิลป์ 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนสามารถเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้อื่น 
 
9. งบประมาณ   งบอุดหนุนรายหัว 60,000 บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าวัสดุและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ดนตร ี
        - จ้างรถรับส่ง 
        - ซื้อและซ้อมอุปกรณ์ดนตรี 
- นาฏศิลป์ 
        - ซื้อและซ้อมอุปกรณ์
นาฏศิลป์ 
 

 
 

  
20,000 

 
 
20,000 
 
 
20,000 

 
   ต.ค. 64 – ก.พ. 65 

รวมทั้งส้ิน  - - 60,000  
 
 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
 
   
 
                                        ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                 (นายชัชวาล  แสงทอง) 
                                              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ              
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                                        ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                   ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   ( นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม) 

                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
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ช่ือโครงการ                     ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายชัชวาล  แสงทอง กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
                                    เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอก  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่า  อารมณ์  ความรู้สึกในส่ิงท่ีดี
งาม  ไพเราะน่ารื่นรมย์  พัฒนาฝึกฝนและซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังใน
และนอกหลักสูตร  ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ ในปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา 
ดนตรี ศิลปะการแสดง คอมพิวเตอร์ และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ  

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดท า
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านดังกล่าวและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาในทุกระดับ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การแสดง 
คอมพิวเตอร์ และส่ิงประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและช่ือเสียงของโรงเรียน ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 
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3. เป้าหมาย 
 
          3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 เพื่อใหน้ักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี 
                           การศึกษาครบทุกกิจกรรม 
   3.1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถท่ีเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ 
                           เขตพื้นท่ี ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
                           ระดับภาคกลางตะวันออก 
  3.1.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถท่ีเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ 
                           ภ าค ก ล า งต ะ วั น อ อ ก  ไ ด้ รั บ ร า งวั ล ชน ะ เลิ ศ ไป เข้ าร่ ว ม ก ารแ ข่ ง ขั น ใน งาน  
                           ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
            3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยน โร ง เรี ยน บ้ าน เข าหิ น ซ้ อน  ท่ี เข้ า ร่ ว ม กิ จก รรม การแข่ งขั น 
                           ศิลปหัตถกรรม นักเรียนในทุกระดับ ได้แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถเป็น ท่ี 
                           ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นช่ือเสียงของโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.4 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อท าการแข่งขัน 
 4.5 ด าเนินการตามโครงการ 
  4.5.1 น านักเรียนเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน 
  4.5.2 น านักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.5.3 น านักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางตะวันออก 
 4.6 ติดตามและประเมินผล 
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5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
     ผู้ 
  รับผิด 
  ชอบ 

2564 2565 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 
 

ม
ค 

ก
พ 
 

มี
ค 
 

เม
ย 
 

พ
ค 
 

มิ
ย 
 

ก
ค 

ส
ค 
 

ก
ย 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             31,456 ครูชัชวาล 
แสงทอง
และคณะ 

 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
            
 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

 
4. ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อท าการ

แข่งขัน 
            
   

5. ด าเนินการตามโครงการ 
-น านักเรียนเข้าแข่งขันใน
ระดับกลุ่มโรงเรียน 
-น านักเรียนเข้าแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-น านักเรียนเข้าแข่งขันใน
ระดับภาคกลางตะวันออก 
-น านักเรียนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
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6. งบประมาณ 31,456 บาท (เงินอุดหนุนอื่น) 
 

ค่าวัสดุและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ค่าน้ ามันรถรับส่งนักเรียน
แข่งขัน     
- คันท่ี 1,2 ระยะทาง 378  
กิโลเมตร 
- คันท่ี 3 ระยะทาง 306 กิโลเมตร 
รวมค่าน้ ามัน 
2.ค่าอาหาร  6 มื้อ 
3. - ค่าท่ีพัก  5 ห้อง 
- ค่าท่ีพัก  1 ห้อง 

 
 

  3,024  
 

1,224  
4,248  
8,160  
6,600  
800     

7,400  
 

ม.ค. 65 

รวมทั้งส้ิน    31,456  
 
7. สถานท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ  
        โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
8. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีประเมินผล 
     1.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครบทุกกิจกรรม  
     2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นท่ี ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางตะวันออก 
     3.นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคกลางตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 

- แบบส ารวจ 
 
- แบบสังเกต 

- การส ารวจ 
 
- แบบสังเกต 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นัก เรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพื้ น ท่ี  
                           การศึกษาครบทุกกิจกรรม 
   9.1.2 นักเรียนสามารถท่ีเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต 
                           พื้นท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ 
                            ภาคกลางตะวันออก 
  9.1.3 นักเรียนสามารถท่ีเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 
                           กล าง  ภ าค ตะวั น อ อ ก  ไ ด้ รั บ รางวั ลชน ะ เลิศ ไป เข้ าร่ ว ม ก ารแข่ ง ขั น ใน งาน 
                           ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
           9.2 ด้านคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
                          นัก เรียน ใน ทุกระดับ ได้แสดงออกซึ่ งความรู้  ความสามารถเป็น ท่ีประ จักษ์ ต่อ 
                          สาธารณชน และเป็นช่ือเสียงของโรงเรียน 
 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
         พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 
 
 
                        ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                 (นายชัชวาล  แสงทอง) 
                                              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ              

 
 

                                          ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 

                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
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ช่ือโครงการ                      ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายชัชวาล  แสงทอง กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พฒันาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
                                    เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

.............................................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมา
อย่างต่อเนื่อง ในด้านการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกทางด้าน
การศึกษา ตลอดถึงการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาให้บริการครู นักเรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 
ด้านอาคารสถานท่ี โรงเรียนมีการขยายพื้นท่ีด้วยการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบการเพิ่มขึ้น เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับครู นักเรียนและประชาชนท่ัวไป อย่าท่ัวถึง ตลอดระยะ 4–5 ท่ีผ่านมา โรงเรียนมีการ
พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านอาคารสถานท่ี ท้ังทางด้านวิชาการ ในการให้บริการ การอ านวย
ความสะดวกและการจัดระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อระบบการเรียนการสอน นับว่า
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก ตลอดระยะ 4–5 ท่ีผ่านมา ทางโรงเรียนประสบกับปัญหาการจัดการ
เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้ามากพอสมควร เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่อง
อุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าท่ีนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการซ่อม
บ ารุงระบบไฟฟ้าขึ้นเพื่อรองรับ และแก้ปัญหานี้   

 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ 
    2.2 เพื่อปรับเปล่ียนหลอดไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
    2.3 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1 ต้องมีหลอดไฟท่ีสามารถใช้งานได้ทุกหลอดครบห้องเรียนทุกห้องเรียน 
         3.1.2 โรงเรียนมีหลอดไฟส่องสว่างติดเสาไฟครบทุกต้น 
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         3.1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในช้ันเรียนสามารถใช้งานได้ครบทุกช้ิน 
         3.1.4 ระบบไฟฟ้าในโรงอาหารสามารถใช้งานได้ครบทุกจุด 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 ห้องเรียนทุกห้องต้องมีหลอดไฟท่ีคุณภาพดี สว่างชัดเจน 
         3.2.2 โรงเรียนมีหลอดไฟส่องสว่างท่ีมีคุณภาพดี สว่างชัดเจนติดเสาไฟครบทุกต้น 
         3.2.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในช้ันเรียนมีคุณภาพดี ไม่ช ารุด ใช้งานได้ดี 
         3.2.4 ระบบไฟฟ้าในโรงอาหารสามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดข้อง 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 
4.2 เสนอโครงการและของบประมาณ 
4.3 ก าหนดรายละเอียดประมาณการซ่อมแซมห้องส้วม, ท่ีจอดรถรับส่งนักเรียน  
4.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.5 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 

 

5. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

ท่ี 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 บันทึกข้อความ 
เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียน ประชุมครู
ในโรงเรียน 

  
 

           นายชชัวาล  
 แสงทอง 

2 เสนอโครงการและ
ของบประมาณ 

              

3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

              

4 ติดตามผลและ
ประเมินโครงการ 

            22,484  

5 รายผลการด าเนิน
โครงการ 
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6.  งบประมาณ   22,484    บาท (เงินอุดหนุนอื่น) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 

1.หลอดไฟนีออน 
2.หลอด LED 
3.บัลลาสต์ 
4.สตาร์เตอร์ 
5.ขาหลอดไฟนีออน 
6.กลอนหน้าต่าง 4” 
7.กลอนประตู  6” 
8.ปล๊ักกราวตัวเมีย 
9.หน้ากากปล๊ัก 
10.บลอคลอย 
11.หลอดตะเกียบ 65w 
12.โคมไฟทาง 
13.สายไฟ 1.5   100 เมตร 
14.สวิตอัตโนมัต 
15.เบรกเกอร์ 30 A 
 

6,000 

880 

5,000 

1,500 

2,000 

200 

240 

460 

76 

48 

2,500 

780 

680 

2,000 

120 
 
 

6,000 

880 

5,000 

1,500 

2,000 

200 

240 

460 

76 

48 

2,500 

780 

680 

2,000 

120 
 

 
 

 
 

 11 ต.ค. 64 – 
30 ธ.ค. 65 

รวม 22,484   22,484  
 

 
7. สถานศึกษาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ     

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
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8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งช้ีภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.1.1 มีหลอดไฟเพียงพอต่อการใช้งาน ตาม
จ านวนห้องเรียนระดับช้ันทุกระดับช้ัน 
 3.1.2 มีหลอดไฟส่องสว่างท่ีมีคุณภาพดี สว่าง
ชัดเจนติดเสาไฟครบทุกต้น 
3.1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในช้ันเรียนมีคุณภาพดี 
ไม่ช ารุด ใช้งานได้ดี 
3.1.4 ระบบไฟฟ้าในโรงอาหารสามารถใช้งานได้ดี
มีประสิทธิภาพ ไม่ขัดข้อง 
 

1. การสังเกต 
2. การตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบบันทึกผลการ

ปฏิบัติงาน 
3. แบบวัดความพึง

พอใจ 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1 โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ 
    9.2 โรงเรียนมีหลอดไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
    9.3 โรงเรียนมีอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
                                          ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                 (นายชัชวาล  แสงทอง) 
                                              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ              

 
 

                                          ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 

                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
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                                                  รายละเอียดโครงการ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าวัสดุและค าช้ีแจงการใช้

งบประมาณ 

ราคาหน่วยละ จ านวนหน่วย งบประมาณท่ีใช้ 

 
1.หลอดไฟนีออน 
2.หลอด LED 
3.บัลลาสต์ 
4.สตาร์เตอร์ 
5.ขาหลอดไฟนีออน 
6.กลอนหน้าต่าง 4” 
7.กลอนประตู  6” 
8.ปล๊ักกราวตัวเมีย panasonic 
9.หน้ากากปล๊ัก  panasonic 
10.บล๊อคลอย  panasonic 
11.หลอดตะเกียบ 65w 
12.โคมไฟทาง 
13.สายไฟ 1.5   100 เมตร 
14.สวิตอัตโนมัต 
15.เบรกเกอร์ 30 A 
 

 

60 

220 

100 

15 

100 

10 

12 

115 

19 

12 

250 

390 

680 

200 

120 

 

 

 

100 หลอด 

4 หลอด 

50 ตัว 

100  ตัว 

20 ชุด 

20 อัน 

20 อัน 

4 ตัว 

4 อัน 

4 อัน 

10 หลอด 

2 โคม 

1 ขด 

10 ตัว 

1ตัว 

 

 

6,000 

880 

5,000 

1,500 

2,000 

200 

240 

460 

76 

48 

2,500 

780 

680 

2,000 

120 

                        รวม   22,484 
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ช่ือโครงการ                      พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  4       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  
                                    เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 6 กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
                                    ข้อท่ี 7 กลยุทธ์ด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
                                    ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
                                    ผู้เรียน  
                                    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
               การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะ
ความช านาญ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดซื้อ จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนวัสดุท่ีใช้ในการจัดสร้างเสริมประสบการณ์ตรงจาก
การแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การเข้าร่วมกิจกรรม  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อจัดหาวัสดุ และส่ือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตาม  
                    ปีงบประมาณ 2563   
 2.  เพื่อให้บริการวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษาท้ังในและนอกเวลาเรียน ตามโครงการจัด  
                    กิจกรรมทางวิชาการและโครงการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา      
                    และการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษานอกสถานท่ีตามโครงการเรียนฟรี  
                    15 ปี 
 
3. เป้าหมาย  
           3.1เชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีวัสดุ และส่ือการสอนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพล  
                       ศึกษา 
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 3.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถใช้บริการทางวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษาท้ังในและนอกเวลา 
                       เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 
            3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 มีวัสดุและส่ือการสอนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  3.2.2 นักเรียนทุกคนสามารถใช้บริการส่ือวัสดุอุปกรณ์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้ อย่างน้อย 
                        คนละ 40 ช่ัวโมงต่อปี 
 
4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม/เวลา 
 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  1–31 ตุลาคม 2564 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
2 เสนอโครงการขออนุมัติ 1–30 พฤศจิกายน 2564 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 1-31 ธันวาคม 2564 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
4 ด าเนินงาน (ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อใช้งานและด าเนินการ
จัดกิจกรรม) 

1 มกราคม–31 กรกฎาคม 
2565 

นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  

5 ประเมินผลโครงการ 1–30 สิงหาคม 2565 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
6 สรุปผลโครงการ 1–30 กันยายน 2565 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
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5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา  
   งบ 
ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 
 

ม
ค 

ก
พ 
 

มี
ค 
 

เม
ย 
 

พ
ค 
 

มิ
ย 
 

ก
ค 

ส
ค 
 

ก
ย 
 

1. ประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 

              อภิชาติ 
และคณะ  

2. เสนอโครงการขออนุมัติ              อภิชาติ 
และคณะ   

3. วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินการ 

             อภิชาติ 
และคณะ   

4. ด าเนินงาน (ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้
งานและด าเนินการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม) 

            35,000 อภิชาติ 
และคณะ             

5. ประเมินผลโครงการ              อภิชาติ 
และคณะ             

6. สรุปผลโครงการ              อภิชาติ 
และคณะ             

 
6. งบประมาณ 35,000 บาท (เงินอุดหนุนอืน่) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา 
2. งบฝึกซ้อมและส่งแข่งขันกีฬา 

      30,000 
5,000 

    30,000 
5,000 

1 พ.ค. 65 – 
30 ก.ย. 65 

รวมทั้งส้ิน 35,000   35,000  
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
    (   ) ภายในสถานศึกษา             ( ⁄ )   ภายนอกสถานศึกษา          (   ) สถานท่ีอื่นๆ 
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8.   การติดตามและการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีประเมิน 
1.มีวัสดุและส่ือการสอนท่ีพอเพียงและเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบส ารวจวัสดุ ส่ือการ
สอน 

บันทึกการส ารวจ 

2. นักเรียนมัธยมทุกคนสามารถใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ของ
โรงเรียนนอกเวลาเรียนอย่างน้อยคนละ 40 ช่ัวโมงต่อปี 

แบบบันทึกการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

บันทึกการส ารวจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1เชิงปริมาณ 
  9.1.1  มีวัสดุและส่ือการสอน เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถใช้บริการวัสดุอุปกรณ์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
                        นอกเวลาเรียนตามปกติ ของโรงเรียนได้ 40 ช่ัวโมงต่อปี 
       9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 มีส่ือการสอน และวัสดุการสอน เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.2.2 นักเรียนสามารถใช้บริการ วัสดุอุปกรณ์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ท้ังในและนอกเวลา 
                       เรียน ได้อย่างรวดเร็ว 
 
10 ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

 
                                         ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           ( นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย) 

                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายสมชาย เหลืองอ่อน) 

                                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 

 
                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ช่ือโครงการ                      กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานท่ี  2       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  
                                    เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
                                    ข้อท่ี 6 กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
                                    ข้อท่ี 7 กลยุทธ์ด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อท่ี 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
                                    ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
สนอง สมศ                       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
                                    ผู้เรียน 
                                    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมท่ีจะต่อสู้กับ
อุปสรรคได้   การกีฬาท าให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ   และรู้จักการให้อภัยสามารถท าให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
            2.1  เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
            2.2  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎ   กติกาพร้อมระเบียบ 
            2.3  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป 
            2.4  เพื่อเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
            2.5  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด 
 
3.  เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนในโรงเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  โรงเรียนได้คัดเลือกตัวนักกีฬาท่ีมีคุณภาพสูง   สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่อไปได้ 
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4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม/เวลา 
 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ  1–31 ตุลาคม 2564 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
2 เสนอโครงการขออนุมัติ 1–30 พฤศจิกายน 2564 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 1-31 ธันวาคม 2564 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
4 ด าเนินงาน (ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อใช้งานและด าเนินการ
จัดกิจกรรม) 

1 มกราคม–31 กรกฎาคม 
2565 

นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  

5 ประเมินผลโครงการ 1–30 สิงหาคม 2565 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  
6 สรุปผลโครงการ 1–30 กันยายน 2565 นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย  

 
5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา  
   งบ 
ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 
 

ม
ค 

ก
พ 
 

มี
ค 
 

เม
ย 
 

พ
ค 
 

มิ
ย 
 

ก
ค 

ส
ค 
 

ก
ย 
 

1. ประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 

              อภิชาติ 
และคณะ  

2. เสนอโครงการขออนุมัติจัด
กีฬาสีภายในโรงเรียน 

             อภิชาติ 
และคณะ   

3. วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินการ 

             อภิชาติ 
และคณะ   

4. ด าเนินงาน (ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้
งานและด าเนินการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม) 

            24,000 อภิชาติ 
และคณะ             

5. ประเมินผลโครงการ              อภิชาติ 
และคณะ             

6. สรุปผลโครงการ              อภิชาติ 
และคณะ             
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6. งบประมาณ 24,000 บาท (เงินอุดหนุนอืน่) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน เช่น 
ตาข่าย, ลูกฟุตบอล, ลูกวอลเลย์บอล, 
ลูกตะกร้อ, ลูกแชร์บอล, ตะกร้าแชร์
บอล 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ประจ าสี 
สีละ 3,000 บาท จ านวน 4 สี 

      12,000 
 
 
 

12,000 

    12,000 
 
 
 

12,000 

1 พ.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 
 
 

รวมทั้งส้ิน 24,000   24,000  
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
    (   ) ภายในสถานศึกษา             ( ⁄ )   ภายนอกสถานศึกษา          (   ) สถานท่ีอื่นๆ 
 
8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1 มีวัสดุและส่ือการสอนท่ีพอเพียงและเหมาะสม

กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การส ารวจ แบบส ารวจวัสดุ ส่ือการสอน 

2 นักเรียนร้อยละ100 สามารถใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์
ของโรงเรียนนอกเวลาเรียนอย่างน้อยคนละ 40 
ช่ัวโมงต่อปี 

สถิติการใช้
อุปกรณ์ 

 แบบบันทึกสถิติการใช้วัสดุ 
 อุปกรณ์ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้แสดงออกทางด้านนันทนาการและการกีฬาอย่างเต็มความสามารถ 
                  พร้อมได้รับประสบการณ์ตรงสามารถน าไปใช้ได้ตลอดท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรี  
                  ระหว่างหมู่คณะอย่างดียิ่ง 
         9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านนันทนาการและการกีฬาอย่างเต็มความสามารถพร้อมได้รับ 
               ประสบการณ์ตรงสามารถน าไปใช้ได้ตลอดท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหมู่คณะ 
                อย่างดียิ่ง 
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10. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 
                                         ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           ( นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย) 

                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 
 ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายสมชาย เหลืองอ่อน) 

                                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 

                      ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ     เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
ลักษณะโครงงาน / กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน  พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางบัวหลวง  บุตรทอง   (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
แผนงานท่ี  4                         พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับ 
                                         ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               ข้อท่ี 2  ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา  (สร้างความเสมอภาคและการให้ 
                                         โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ                  ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
                                         ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพฯ 
สนอง  สมศ                           มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    
                                         คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
                                มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  3.3.1   
                                         การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ 
                                         สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนท่ีเข้ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และมีการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ไ ด้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ท่ีต้องการและสามารถพัฒนา
นักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความ
ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์    
 1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
 
3.  เป้าหมาย    
           3.1 ด้านปริมาณ   
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                 ทุกกลุ่มสาระมีผลงานหรือ  Best  practice  น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
           3.2  ด้านคุณภาพ   
                  ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  80 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 
4.2 เสนอโครงการและของบประมาณ 
4.3 ก าหนดรายละเอียดประมาณการ  
4.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.5 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 

 
5.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ    
    - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียม
ผลงาน หรือ Best  practice   
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ 

  ธ.ค. 64 
 

- 
นางบัวหลวง  บุตรทอง 

2. ข้ันด าเนินการ    

- จัดฝึกอบรมเรียนรู้ตามกลุ่มสาระท่ีนักเรียน
สนใจ 

- จัดนิทรรสการผลงานตามกลุ่มสาระ 

   ม.ค. 65 - 
 
 

นางบัวหลวง  บุตรทอง 
คุณครูทุกคน 

           
3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบสอบถาม 

 
ม.ค. 2565 

 
- 

นางบัวหลวง  บุตรทอง 
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6.  งบประมาณ 50,000  บาท (เงินอุดหนุนอื่น) 
        โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  เป็นเงิน  50,000  บาท จ าแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้  
 

    
                     กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /
จ านวนเงิน 

รวม หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ฯ   
1. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มสาระ 40,000  40,000  
2. ค่าของรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ 6,000  6,000  
3. . ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเปิด 4,000  4,000  

รวม 50,000  50,000  
 
7. สถานศึกษาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ     

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
  
8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
       1)  จากแบบสอบถาม 
       2)  จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
       1)  นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
       2)  นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
       3)  ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 
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10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

             ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   (นางบัวหลวง  บุตรทอง) 

     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                       ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ช่ือโครงการ    โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 – 30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางบัวหลวง  บุตรทอง (งานวิชาการ) 

แผนงานท่ี  4                          พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับ 
                                          ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธโรงเรียน                ข้อท่ี  1  ด้านการบริหารจัดการ 
                       ข้อท่ี 2  ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.                  ข้อท่ี  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  

สนอง  สมศ.                           มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน                                    

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

1. หลักการและเหตุผล 

          แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน ภาควิชาการ

ลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ ในการออกแบบการ

เรียนรู้ให้ นักเรียนได้สาระท่ีต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบาย การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึง

น ามาสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย ๒ โมงครึ่ง หรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แต่เวลาท่ี

โรงเรียนเลิกยังคง เหมือนเดิมตามก าหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็น ช่วงบ่าย ๑๕.๓๐ โมง ดังนั้นช่วง

ระยะเวลา ระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ท่ีโรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัด

กิจกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควร เป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท่ีช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิด

วิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อ กัน การท างานเป็น ทีม และท่ีส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและ

ความชอบของตนเอง ซึ่งเช่ือว่าเด็ก ทุก คนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง จากท่ีกล่าวข้างต้น 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  (พัฒนาการภาคตะวันออก) รับนโยบายของ รัฐบาลเกี่ยวกับการ บริหารจัดการเวลาเรียน 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่าง เป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการ ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย ตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ มีคุณภาพ และมี

ความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 

 2. วัตถุประสงค์  

         1. เพื่อขับเคล่ือนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของ

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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          2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

ตาม มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม ความสนใจและ

ถนัดของ นักเรียนแต่ละบุคคล  

          3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้

อย่าง เหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัด

ของแต่ละ บุคคล  

            4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง

ตาม ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  

            5. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาของ 

โรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา  

 

3. เป้าหมาย  

       3.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ  

       3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง

ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  

   

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม /เวลา 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 65 ครูบัวหลวง บุตรทอง และคณะ  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน กรกฎาคม 65 ครูบัวหลวง บุตรทอง และคณะ  
3 ประชุมคณะกรรมการ กรกฎาคม 65 - สิงหาคม 65 ครูบัวหลวง บุตรทอง และคณะ  
4 ด าเนินกิจกรรม มิถุนายน 65 - กรกฎาคม 65 ครูบัวหลวง บุตรทอง และคณะ  
5 ประเมินโครงการ กรกฎาคม 65 ครูบัวหลวง บุตรทอง และคณะ  
6 สรุป/รายงานผลโครงการ กรกฎาคม 65 - สิงหาคม 65 ครูบัวหลวง บุตรทอง และคณะ  
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5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 เสนอโครงการ/
ขออนุมัติ
โครงการ 

             ครูหลวง 
บุตรทอง 
และคณะ 
 

 

2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

 

3 ประชุม
คณะกรรมการ 

             

  
4 ด าเนินกิจกรรม             10,000   

  
5 ประเมิน

โครงการ 
             

 

6 สรุป/รายงาน
ผลโครงการ 

             

  
 

 
6.  งบประมาณ   10,000 บาท เงินอุดหนุนอื่น  
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าเอกสาร  10,000   10,000 ต.ค.64 
– ก.ย. 65 

รวมทั้งส้ิน    10,000  
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
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8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้ วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือ วัน/เดือน/ป ี
1. โรงเรียนบ้านเขาหิน
ซ้อน  (พัฒนาการภาค
ตะวันออก)สามารถการ
บริหาร จัดการเวลาเรียน 
และจัดกิจกรรม “ลด
เวลา เรียน เพิ่มเวลารู้” 
ได้อย่างเหมาะสมท้ังด้าน 
วิชาการ ด้านปฏิบัติ 

การสังเกต/ประเมิน 
สถานท่ีจริง 

แบบสรุปและ 
รายงาน ผล 

มีนาคม 65 

2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถการบริหาร
จัดการเวลาเรียน และ
จัด  

การสังเกต  แบบสรุปและรายงานผล มีนาคม  65 

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง 
เหมาะสม 
 

   

3.นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง
ตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็ม ตาม
ศักยภาพ และมีความสุข
กับการเรียนรู ้

การสังเกต/ประเมิน 
สถานท่ีจริง 

แบบสรุปและ 
รายงาน ผล 

มีนาคม  2565 

4.พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัด การศึกษามีความพึง
พอใจในการจัด 
การศึกษา ของโรงเรียน
และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

การสังเกต/ประเมิน 
สถานท่ีจริง 

แบบสรุปและ 
รายงาน ผล 

มีนาคม 65 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  (พัฒนาการภาคตะวันออก)สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และ จัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ 
   9.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลา  
        เรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม 
  9.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความ       
สนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
  9.4  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาของโรงเรียน และ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  9.5  ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ    1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  - 30  กันยายน  พ.ศ.  2565 
   
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 
 
 

           ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   (นางบัวหลวง  บุตรทอง) 

     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                       ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ   โครงการเปิดบ้านวิชาการ 

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ 
 

งาน/กิจกรรม ท่ี รายการค่าใช้จ่าย หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
นิทรรศการวิชาการ 1 ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม

สาระ 
40,000  

 2 ค่าของรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ - 6,000  

 3 ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเปิด  4,000  
             รวมเงิน  50,000  

 

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ   โครงการเปิดบ้านวิชาการ 

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 กระดาษโรเนียวสีขาว 20  รีม    
2 กระดาษ Double A 6  รีม    
3 ลูกแม็กซ์เบอร์ 35 10  กล่อง    
4 แฟ้มเอกสาร ขนาด A4  หนา  2 นิ้ว 9  แฟ้ม    
5 คลิปหนีบกระดาษ(เบอร์ 1) 10  กล่อง    
6 แม็กซ์เบอร์ 35 2  อัน    
      
      

รวม   
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โครงการ        โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง   

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางบัวหลวง  บุตรทอง และคณะ 

แผนงานที่  4แผนงานที่  4 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับ 
                                         ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่   1 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

 3  กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ ข้อที่   1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สนอง  สมศ. มาตรฐานที่  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริการและการจัดการ 
 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ14 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการ 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. 
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7.จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน) อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยได้รับการประเมินรอบแรกในพ.ศ.
2547 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุงในมาตรฐานท่ี 5, 23, 26 และมาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 :26-27) และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองในพ.ศ.2552 มีผลการประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุงใน
มาตรฐานท่ี 5 และมาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2552 :29) และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใน พ.ศ.2555 มีผลการประเมินในระดับการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี ระดับพอใช้ในตัวช้ีวัดท่ี 5 และมาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555 :6) และเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ท่ีส่ีมีอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น พร้อมกับสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นให้มีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้มีประสิทธิผล 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
ผ่านมาท้ังสามครั้ง จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีส่ีและ
เพื่อให้เห็นผลการด าเนินการท่ีชัดเจน  และน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด   และเพื่อผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความ
รับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา  เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษา
ดังกล่าว  และมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบท่ีส่ี ด้วยความจ าเป็น
ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
3.  เป้าหมาย   

 3.1  เชิงปริมาณ  

 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับดีเลิศ 

2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 100 
มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
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 1. สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติใน 

2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

4.  วิธีด าเนินการ 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ช่วงเวลาด าเนินกิจกรรม หมาย

เหตุ 1/2564 2/2565 
1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีและด าเนินการตาม

แผนฯ 
-  

 

3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
 

4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 

5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี

การศึกษา 2563  - 
 

 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
6.สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 
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7.  งบประมาณที่ใช้      

 เงินอุดหนุนอื่นๆ  1500 บาท 

 รวม    1500 บาท   รายละเอียดดังนี้ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ประเภทของเงินที่ได้รับจัดสรร 

รวม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินงบประมาณ  

(บาท) 
เงินนอกงบประมาณ(บาท) 

เงินอุดหนุน 
เงินระดม

ทรัพยากร 
เงินอื่นๆ 

ด าเนิน
การ 

ลงทุน 
ด าเนินก

าร 
ลงทุน 

ด าเนิน
การ 

ลงทุน 

1.ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

- - - - - - - 

ตลอดปี

การศึกษา 

2564 

บัวหลวง 

2.จัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพประจ าปีและ

ด าเนินการตามแผนฯ 

        พรศักดิ ์

3.จัดท าระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

        บัวหลวง 

4.ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

- - - - - - - 

ตลอดปี

การศึกษา 

2564 

บัวหลวง 

5.จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 

2560 

      1,500 4 เดือน บัวหลวง 

รวม       1,500   
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(หมายเหตุ  ด้านด าเนินงาน หมายถึง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน) 

  ด้านลงทุน หมายถึง ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

 

8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 
- 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและ
ป ฏิ ทิ น ป ฏิ บั ติ ง าน ป ระ จ าปี 
๒๕๖๓ ท่ีเหมาะสม 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/ประเมิน

โครงการ 
แบบประเมินโครงการ 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูล
สารสน เท ศอ ย่ า ง เป็ น ร ะบ บ
ทันสมัย พร้อมใช้ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - 

4. มีการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา จัดท ารายงานการ
ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง  (SAR) แ ล ะ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบสรุปรายงาน 

5. ผู้ เกี่ ยวข้ องร้อยละ 100 ให้
ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด า เนิ น ง าน ป ระกั น คุณ ภ าพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

6.พ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 100 มี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
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9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  ผู้เรียน  การจัดการ
เรียนรู้  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 
         
            ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                   (นางบัวหลวง  บุตรทอง) 
     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 

  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                       ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ         ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง            
ระยะเวลาด าเนินการ        1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสมใจ  สุวรรณกุล และคณะครู  (งานวิชาการ) 
แผนงานท่ี  1         สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมี 
                                      คุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อท่ี 2  การให้โอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.               ข้อท่ี 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถี 
                                      ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ  
           ส่ิงแวดล้อมและห่างไหลยาเสพติด 
สนอง สมศ.                        มาตรฐานท่ี  1     ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
     จาการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐาน 
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เน้นการพัฒนาคุณภาพให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้สูงขึ้นแก่ประชากรวัยเรียน  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ด้วยการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติท่ีดี  เพื่อจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน  โดยก าหนดเป็นแผนงานตามโครงการท่ีมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน  
              ดังนั้นการจัดการศึกษาท่ีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญส าหรับนักเรียน  เพราะจะท าให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและยังท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2.2  เพื่อให้นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู ้

 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้รู้  ได้เห็นในส่ิงใหม่  เพิ่มขึ้นและน ามาบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  นักเรียนร้อยละ 100  ไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
           3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80  ได้รับความรู้และความสนุกสนาน 
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     3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษานอกสถานท่ี 
           3.2.2  นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม /เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 ประชุมนักเรียนเพื่อแจ้งสถานท่ี 

ท่ีจะไปศึกษา 
พฤษภาคม 65 -มิถุนายน 65 ครูสมใจ สุวรรณกูล และคณะ 

 

2 ท าหนังสือขออนุญาตผู้บริหาร พฤษภาคม 65 -มิถุนายน 65 ครูสมใจ สุวรรณกูล และคณะ  
3 ท าหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ 

เพื่อขออนุญาต 
มิถุนายน 65 - กรกฎาคม 65 ครูสมใจ สุวรรณกูล และคณะ 

 

4 ติดต่อประสานงานแหล่งการเรียนรู้ มิถุนายน 65 - กรกฎาคม 65 ครูสมใจ สุวรรณกูล และคณะ  
5 น านักเรียนไปศึกษาตามวันและเวลา

ดังกล่าว 
กรกฎาคม 65 - สิงหาคม 65 ครูสมใจ สุวรรณกูล และคณะ 

 

6 สรุปผลการด าเนินงาน สิงหาคม 65 - กันยายน 65 ครูสมใจ สุวรรณกูล และคณะ  
 
5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม 
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย
. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 ประชุมนักเรียน 
เพื่อช้ีแจงสถานท่ีท่ี
จะไปศึกษา 

             ครูสมใจ 
สุวรรณกูล 
และคณะ 

2 ท าหนังสือขออนุญาต
ผู้บริหาร 

             

3 ท าหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครองนักเรียน 

             

4 ติดต่อประสานงาน
แหล่งการเรียนรู้ 
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ท่ี 

 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย
. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

5 ศึกษาแหล่ง 
การเรียนรู ้

            34,040 

6 สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

             

 
6.  งบประมาณ  34,040 บาท  (เงินอุดหนุนอื่น ) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่ารถ  (7,000 บาท × รถ 3 คัน) 
2. ค่าเข้าชมหอดูดาว (30บาท×นร. 
148 คน) 
2. ค่าเข้าชมหอดูดาว (50บาท×ครู 
12 คน) 
3. ค่าอาหารกลางวันและน้ าด่ืม 
(50×นร. 148 +ครู 12 คน) 

21,000 
4,440 

 
600 

 
8,000 

 21,000 
4,440 

 
   600 

 
8,000 

 
 
 
 
 

พ.ค. -ก.ย. 65 

รวมทั้งส้ิน 34,040  34,040   
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
            หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 
8.  การติดตามและประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้ความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้รับ 

1. แบบประเมินผล 
2. ตรวจผลงาน 
3. แบบทดสอบ/แบบ
สังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
4.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

1.ประเมินการด าเนินงาน 
2. นิเทศติดตามผล 
3.การทดสอบ/สังเกต/
สัมภาษณ์ 

ครูสมใจ  

สุวรรณกุล  

และคณะ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  เชิงปริมาณ 
             9.1.1  นักเรียนร้อยละ 100  ไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้ 
             9.1.2  นักเรียนร้อยละ 90  ได้รับความรู้และสนุกสนาน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
  9.2.1   นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษานอกสถานท่ี 
  9.2.2   นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
 1 พฤษภาคม 2565 –  30 กันยายน  2565 

 
              ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                      (นางสมใจ สุวรรณกุล) 
     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 

  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                       ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       ( นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม (  ) งานประจ า (  ) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
    (   ) กิจกรรมใหม่ ( √  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชรมัย  ทองแพง นายชัชวาล แสงทอง และคณะ กลุ่มบริหารงาน     
                                         งบประมาณ 
แผนงานที่  2   พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา  โดยบูรณาการหลักสูตร  ส่ือ   
    แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนองกลยุทธ์ที่โรงเรียนข้อท่ี 4 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  วิจัย  และนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการ 
                                          เรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที ่4 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                                          พัฒนา 
สนอง  สมศ    มาตรฐาน สพฐ.ท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี  
    มาตรฐาน สมศ.ท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ    
                                           และสังคมท่ีเอื้อต่อ  การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
ปีงบประมาณ                          2565 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  
จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  อาคารเรียน อาคาร
ประกอบการบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้
สอยให้มากท่ีสุด  ท้ังยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ   
เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิต
เพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม 
การปรับภมูิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและลดภาวะท่ีเป็นพิษ   
    ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
การจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  โรงเรียนบ้านเขาหิน
ซ้อนฯ  จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
 2. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 3. เพื่อให้มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
              และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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          4. เพื่อให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง 
              และอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี 
 5. เพื่อให้มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี 
              ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 
          1. ร้อยละ  80  โรงเรียนมกีารจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
 2. ร้อยละ  80  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 3. ร้อยละ  80  โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย 
              ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 4. ร้อยละ  80  โรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวย 
              ความสะดวกพอเพียงและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี 
 5.  ร้อยละ  80  โรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี 
 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
           1.  โรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารมั่นคง  สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอ านวย 
               ความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ                
               ผู้เรียน 
           2. โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
           3. โรงเรียนจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
              ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 
 4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.3 ก าหนดคุณลักษณะและวัสดุอุปกรณ์ 
 4.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.5 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
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5. ข้ันตอนการด าเนินการ/กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2564 2565 
ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

เ
ม
ย 

พ
ค 

มิ
ย 

ก
ค 

ส
ค 

ก
ย 

1 บันทึกข้อความ เรียน
ผู้อ านวยการโรงเรียนประชุม
ครูในโรงเรียน 

             
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายชัชวาล    แสงทอง/ 
นางสาวพัชรมัย  ทองแพง 

  

2 เสนอโครงการและขอ
งบประมาณ 

            
 

3 ก าหนดคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ 

            
 

4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
การเรียนรู ้

            
 

5 ประเมินผลและสรุปผล
โครงการ 

            
   

 
6.  งบประมาณ   60,000  บาท (งบเงินอุดหนนุอื่นๆ ) 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 -  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี / มี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

60,000  
 

 
 

 
 
 

ต.ค. 64 – ก.ย. 
65 

ไม้กวาดทางมะพร้าว    16,000 
กระถางปูนปั้น  ยินดีต้อนรับ 
,welcome,ป้ายตกแต่งสถานท่ี 

   4,000 

เก้าอี้ ปูนปั้นรูปต่างๆ    5,000 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์     35,000 

รวมทั้งส้ิน 60,000   60,000 
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7.  สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1 ร้อยละ80 ของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
 2  ร้อยละ80 ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3  ร้อยละของโรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
 4   ร้อยละ80 ของโรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
ห้องสมุด  พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงและ
อยู่ใน สภาพใช้การได้ดี 
5   ร้อยละ80 ของโรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังใน
และนอกสถานท่ี 
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  อาคารมั่นคง  สะอาด
และปลอดภัยมีส่ิงอ านวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
 
2  โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
 
3  โรงเรียนจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

 
ส ารวจ 

 
ส ารวจ 

 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 
 

 
ส ารวจ 

 
 

ส ารวจ 
 
 
 
 

สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 

 
 

ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 
 
 
 

แบบประเมิน
โครงการ / 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
แบบส ารวจ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        9.1 เชิงปริมาณ 
           1.  โรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารมั่นคง  สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอ านวย 
                ความสะดวก มีแหล่งเรียนรู้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น พอเพียงส าหรับผู้เรียน 
        9.2 เชิงคุณภาพ 
           1. โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
           2. โรงเรียนจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
               หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
10.สถานที่ด าเนินโครงการ 
                  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
 
 
                                          ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           
                                                  (นางสาวพัชรมัย ทองแพง)                                                   
                                                ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ                                      

 
 

 
 

  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                            ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม (  ) งานประจ า (  ) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
    (   ) กิจกรรมใหม่ ( √  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2564 –  30กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพัชรมัย  ทองแพง และคณะ กลุ่มงานงบประมาณ   
แผนงานที่ 1   สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                          อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ที่โรงเรียน            ข้อท่ี 2 การให้โอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                 ข้อที่1,3,4,5  
สนอง สมศ    มาตรฐาน สพฐ.ท่ี 1,2,3 ตัวบง่ช้ีท่ี1.1, (ข้อท่ี1-6) 
   มาตรฐาน สมศ.ท่ี 1,2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1, (ข้อท่ี1-6) 2.1-2.6,3.1-3.5 
                                             
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
1.  หลักการและเหตุผล 
                 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จ าเป็นต้อง
มีวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อ
มุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ จึงจัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ / 
อุปกรณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อสนองความต้องการของครูและนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2.2.  เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีวสัดุฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ  
          3.  เป้าหมาย 
           3.1 เชิงปริมาณ 
            3.1.1.  นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อย่าง
พอเพียงกับความต้องการ 
            3.1.2.  ครู ร้อยละ 100 มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
            3.2.1.  การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
            3.2.2.  การเรียนการสอนมีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
            4.1. ประชุมวางแผน และขออนุมัติโครงการ 
            4.2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
            4.3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
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            4.4. ด าเนินการกิจกรรมโครงการ 
            4.5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
            4.6. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
 
  5.  ขันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม 
 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
     ผู้ 
  รับผิด 
  ชอบ 

2564 2565 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 
 

ม
ค 

ก
พ 
 

มี
ค 
 

เม
ย 
 

พ
ค 
 

มิ
ย 
 

ก
ค 

ส
ค 
 

ก
ย 
 

1. ประชุมวางแผน และขอ
อนุมัติโครงการ 

             ครูพัชรมัย  
พระพิมล  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             
  

3. ติดต่อประสานงานกับบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง 

             
  

4. ด าเนินการกิจกรรมโครงการ             290,000 
            

5. ติดตามผลการด าเนินงาน              
          

6. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

             
  

 
6.  งบประมาณ   290,000  บาท  
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน ต้ังแต่อนุบาล – ม.3 
จ านวน 2 ภาคเรียน  

290,000    ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
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กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.กระดาษขนาด เอ 4  
1,000 รีม  

   102,000  

3.วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน (ถ่ัวเฉล่ีย) 

   188,000  

รวมทั้งสิ้น 290,000   290,000  
 

7. สถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ   
            โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1 นักเรียนร้อยละ 100 มีวัสดุ อุปกรณ์ใน

การเรียนอย่างเพียงพอกับความต้องการ 
สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

2 ครูร้อยละ 100 มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสังเกต/สัมภาษณ์ 
ประเมินโครงการ 

แบบบันทึกจากการสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินโครงการ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะไดรับ 
     9.1  นักเรียนทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียน เพียงพอกับความต้องการ 
     9.2  ครูทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
  
                                          ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           
                                                  (นางสาวพัชรมัย ทองแพง)                                                   
                                                ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ                                      

 
 

  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 

                            ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ         ปัจฉิมนิเทศ และมอบอนุสรณ์รุ่นท่ี 30 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางกัญสพฒัน์  อธิโชตทวีกุลและคณะครูระดับมัธยมศึกษา (งานวิชาการ) 
แผนงานท่ี  1                  สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
                                      ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ               ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                      ข้อท่ี 3 ขยายโอกาสให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน 
สนอง สมศ                         มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในทุกๆ ปีการศึกษา  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ซึ่งเป็นช้ันสูงสุด โรงเรียนได้เล็งเห็น
ความส าคัญของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรมส่ังสอนกันมา โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  จึงได้จัด
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบอนุสรณ์รุ่นท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนท่ีจบการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวน 40 คน  โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างพร้อมเพรียงกัน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหน้ักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
 2.2เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

2.3เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
       3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
           3.2.2  นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
           3.2.3นักเรียนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
           3.2.4ครูและนักเรียนสร้างความประทับใจร่วมกัน 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1  ประชุม วางแผน จัดท าโครงการ 
4.2  เสนอโครงการ ขออนุมัติ 
4.3  วางแผนรูปแบบด าเนินการ 
4.4  ด าเนินงาน 
4.5  ประเมินผลโครงการ 
4.6  สรุปผลโครงการ 

 
5. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 
ระยะเวลา(ปีงบประมาณ) งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 ประชุม 
วางแผน จัดท า
โครงการ 

             ครูกัญสพัฒน์  
และคณะครู
มัธยมศึกษา  

2 เสนอโครงการ 
ขออนุมัติ 

              

 
3 วางแผนรูปแบบ

ด าเนินการ 
              

4 ด าเนินงาน             13,260  

5 ประเมินผล
โครงการ 

              
 

6 สรุปผลโครงการ               
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6.  งบประมาณ  10,240  บาท (เงินอุดหนุนอืน่) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ด าเนินงาน 
     - ถ่ายรูปหมู่จัดท าอนุสรณ์รุ่นท่ี 
29 พร้อมกรอบรูป 49 รูป ราคา
รูปละ 250 บาท 
     - ปัจฉิมนิเทศและมอบอนุสรณ์
รุ่นท่ี 29 (น้ าด่ืม จ านวน 52 ขวด 
ขวดละ 5 บาท) 

 
13,000 
 
 

260 
 

  
13,000 

 
 
260 

 

  

รวมทั้งส้ิน 13,260  13,260   
 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
            โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
1. นักเรียนร้อยละ 100ภูมิใจใน
ความส าเร็จ 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 100มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบทดสอบความพึงพอใจ 
แบบสังเกต 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1  เชิงปริมาณ 
           9.1.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ทุกคน 
      9.2  เชิงคุณภาพ 
           9.2.1  นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
           9.2.2  นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
           9.2.3  นักเรียนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
           9.2.4  ครูและนักเรียนสร้างความประทับใจร่วมกัน 
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10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการโครงการ 
 ธันวาคม 2564 –  มีนาคม 2565 
 

 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
             ( นางกัญสพัฒน์  อธิโชตทวีกุล )   

           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
      

  
  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                            ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ         แนะแนว 63 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล และคณะ (งานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานท่ี  4         พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

       เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1  การบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี  3     ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงคลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 

        ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และความเส่ียงจากการออกกลางคัน 
        โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  

สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี  3      ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4  
............................................................................................................................................................................. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ  ความสนใจธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  โดยครอบคลุมด้านการศึกษา  อาชีพ
ส่วนตัวและสังคม 
          การประเมินโครงการแนะแนว  ตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มาตรฐานท่ี 15 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  และมาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนรู้จักรักและเข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเรียน  อาชีพ  ชีวิตและสังคม 

 2.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกคน 
           3.1.2  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ในการวางแผนการเรียน  อาชีพ  ชีวิตและสังคม 

3.1.3  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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     3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  นักเรียนรู้จักรัก  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
           3.2.2  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเรียน  อาชีพ  ชีวิตและสังคม 
           3.2.3  นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.3  ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 
4.4  จัดท าเอกสารเครื่องมือต่างๆ 
4.5  ด าเนินกิจกรรมแนะแนว  ตามโครงการ 
             - บริการรวบรวมข้อมูลรายบุคคล  ระเบียนสะสม  แบบทดสอบต่างๆ  เย่ียมบ้านนักเรียน 
             - บริการสนเทศ  จัดป้ายนิเทศ  ปฐมนิเทศนักเรียน  ปัจฉิมนิเทศ  จัดหาหนังสือต่างๆท่ี 
               น่าสนใจไว้ที่มุมสนเทศ  ศึกษาดูงานอาชีพ 
             - บริการให้ค าปรึกษา  ด้านการศึกษา  อาชีพ  ชีวิตและสังคม 
             - บริการจัดวางตัวบุคคล   ทุนการศึกษา  อาหารกลางวัน  คัดเลือกโควต้า 
             - บริการติดตามผลและประเมินผล  ติดตามผลนักเรียนจบการศึกษา 
4.6 ติดตาม  สรุป  และการรายงานผล      

   

5. ข้ันตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

             ครูกัญสพัฒน์   
   

2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

  

3 ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

             

 

4 ด าเนินกิจกรรม
แนะแนว 
  - ค่าเครื่องด่ืม 

             
 

5,000 
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ท่ี 

 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

5 ติดตามผลและ
ประเมิน
โครงการ 

              

           

6 สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

             

  

 
 
 
 

6. งบประมาณ 5,000 บาท 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม  
2. ค่าชดเชยพาหนะในการเดินทางแนะ
แนว โรงเรียนในเขตคุณภาพพนมสาร
คาม 4 

1,000 
4,000 

  1,000 
4,000 

ม.ค. – มี.ค. 65 
 
 

รวมทั้งสิ้น 5,000   5,000  

 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
 
8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. 
 

2. 
 

3. 

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการ 
จัดกิจกรรมแนะแนวทุกคน 
นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ใน 
การวางแผนการเรียน อาชีพ ชีวิตและสังคม 
นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

แบบประเมิน
กิจกรรมแนะแนว 

1. แบบประเมินผล 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  เชิงปริมาณ 
           9.1.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกคน 
           9.1.2  นักเรียนร้อยละ  90  มีความรู้ในการวางแผนการเรียน  อาชีพ  ชีวิตและสังคม 

 9.1.3  นักเรียนร้อยละ 80  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1   นักเรียนรู้จักรัก  เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 9.2.2   นักเรียนมีความรู้ในการวางแผนการเรียน  อาชีพ  ชีวิตและสังคม 
 9.2.3    นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2564 –  30  กันยายน  2565 
 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

             ( นางกัญสพัฒน์  อธิโชตทวีกุล )   
           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
      

  
  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                     ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ        เย่ียมบ้านนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล และคณะ (งานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานท่ี  4         พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

       เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อท่ี 1  การบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                ข้อท่ี 3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงคลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 

        ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และความเส่ียงจากการออกกลางคัน 
        โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  

สนอง สมศ.                          มาตรฐานท่ี  3     ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4  
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
1. หลักการและเหตุผล 
               การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ท้ัง
ทางด้านความรู้ ทักษะ ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้อย่างเต็มท่ี อีกท้ังการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ โรงเรียนก็สามารถสร้างเสริมให้นักเรียนได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และมีทักษะด้านต่างๆ 
รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีนั้น โรงเรียนได้ตระหนักว่า โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาด
การประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตร
หลานของตนเอง ในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน ติดต่อ 
และแลกเปล่ียนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข อีกท้ังโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียนท้ังท่ีเป็นลูกศิษย์และลูกหลาน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 
      โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) เห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการจัดด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกนั แก้ไข ปัญหา
นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในการด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน และนโยบาย “สัปดาห์การเย่ียมบ้านนักเรียน” โรงเรียนบ้านเขาหิน
ซ้อน(พัฒนการภาคตะวันออก) จึงได้จัด “โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564” ขึ้น ภาคเรียนท่ี 1และ
ภาคเรียนท่ี 2 ข้ึน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนมากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อติดต่อประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
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2.2  เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนในด้านต่างๆ 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 
 2.4  เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 
3.  เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2564 จ านวน  
     22  ห้องเรียนท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 

        3.2 เชิงคุณภาพ 
             1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
    2. ได้ข้อมูลของนักเรียนเพื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ 
    3. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ท้ังจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 
    4. สามารถท่ีจะเป็นการป้องปรามเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1  วางแผนด าเนินงาน 
4.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.3  ศึกษา/ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 
4.4  ด าเนินโครงการตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ 
4.5  ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.6  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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5. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรมการ 
ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 วางแผนด าเนินงาน 
 

             ครูกัญสพัฒน์ 
และคณะ 

2 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

             

  
3 ศึกษา/ก าหนดปฏิทิน

ด าเนินงาน 
             

4 ด าเนินโครงการตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดไว้ 

             
        

5 ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

              

 
 
6. งบประมาณด าเนินการ 22,000 บาท 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ด าเนินโครงการตามปฏิทินท่ี
ก าหนดไว้ 
ภาคเรียนท่ี 1 
   ค่าชดเชยพาหนะ 
ห้องเรียนละ 500 บาท 
- ระดับปฐมวัย จ านวน 4 ห้อง 
- ช่วงช้ันท่ี 1 จ านวน 12 ห้อง 
- ช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 6 ห้อง 

 
 
 
 

 
2,000 
6,000 
3,000 

   
 
 
 

 
2,000 
6,000 
3,000 
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กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ภาคเรียนท่ี 2 
   ค่าชดเชยพาหนะ 
ห้องเรียนละ 500 บาท 
- ระดับปฐมวัย จ านวน 4 ห้อง 
- ช่วงช้ันท่ี 1 จ านวน 12 ห้อง 
- ช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 6 ห้อง 

 
 
 

      2,000 
6,000 
3,000 

   
 
 

2,000 
6,000 
3,000 

 

รวมทั้งส้ิน 22,000   22,000  
 
 
7.  สถานท่ีด าเนินการ 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีได้รับการ
เย่ียมบ้านและน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การเยี่ยมบ้าน บันทึกการเย่ียมบ้าน 

 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        9.1 เชิงปริมาณ 

     1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2564 จ านวน  
         22  ห้องเรียนท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 

       
          9.2 เชิงคุณภาพ 
               1. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกบัโรงเรียน 
     2. ได้รับข้อมูลของนักเรียนเพื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้าน  
                 ต่างๆ 
      3. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ท้ังจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 
      4. สามารถท่ีจะเป็นการป้องปรามเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
               ปีการศึกษา 2564 ท้ัง 2 ภาคเรียน 

 
 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
             ( นางกัญสพัฒน์  อธิโชตทวีกุล )   

           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
      

  
  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                            ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ช่ือโครงการ                      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6    
                                    ปีการศึกษา  2564 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน    1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน  พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางบัวหลวง  บุตรทอง และคณะ (งานวิชาการ) 
แผนงานท่ี  4                     พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับ 
                                     ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           ข้อท่ี 2  ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา  (สร้างความเสมอภาคและการให้ 
                                      โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ              ข้อท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน 
                                      การพัฒนาเต็มตามศักยภาพฯ 
 สนอง  สมศ                      มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  
                                     1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสาร  และการคิดค านวณ 
                  1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
                                     แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                            มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                                     3.3.1  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ 
                                     สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด                         
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต เป็นเป้าหมายท่ีครูทุกคนต้องการและต้องท าให้ได้ 
แต่การด าเนินการจัดการเรียนการสอน และผลการทดสอบในปีท่ีผ่านมาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนในปีการศึกษา 
2561  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งใช้แบบทดสอบท่ีได้มาตรฐานจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบ O-NET ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แต่คะแนน
เฉล่ียระดับเขตยังต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศเช่นกัน  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนยังไม่เป็นท่ี
น่าพอใจ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับระดับประเทศ   

     ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปี
การศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)จ าเป็นต้องสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนใน
ระดับช้ันดังกล่าว ให้ครูจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรก าหนดในทุกกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ป.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 4 ใน 4 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ) 
           2.2  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) มีความรู้  ประสบการณ์ท่ี 
                  ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           2.3  เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)มาเทียบเคียงกับ
การประเมินผลในระดับชาติ 
3.  เป้าหมาย 
           3.1  เชิงปริมาณ 
            3.1.1ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปจัดกิจกรรม  
                   ตลาดนัดงานอาชีพ/ภาคเรียน 
                3.1.2. เพื่อให้ผู้เรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีปฏิบัติกิจกรรมตลาดนัดงานอาชีพได้ 
                   อย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม/ภาคเรียน 
           3.1.3 น ากิจกรรมเด่นไปร่วมจัดงานวิชาการระดับเขตประถมศึกษา 

           3.2.  เชิงคุณภาพ 
.          3.2.1  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
           3.2.2  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
                   ของตนเอง 
            3.2.3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

  3.2.4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี 
          ตนเองสนใจ 

 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 
4.2 เสนอโครงการและของบประมาณ 
4.3 ก าหนดรายละเอียดประมาณการ  
4.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.5 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 

 
 
 



122 
 
5.   กิจกรรม และวิธีการด าเนินการ 

 
รายการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
งบ 

ประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เสนอโครงการ พฤศจิกายน 2564 - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2564 
- - - 

 
- 
 

3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ธันวาคม 2564 
- - - - 

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
4.1 คัดกรองนักเรียน 
4.2 จัดกิจกรรมอบรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.3 การจัดสอบ Pre O-NET 
4.4 ก ากับติดตามตรวจสอบ โดยคณะครู 
4.5 นิเทศ 

   มกราคม 65 

 
 

 
25,000 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

5.สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม 2565 25,000    
 
6. งบประมาณ 25,000   บาท (เงินอุดหนุนอื่น) 
 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบติั ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าส่ือท่ีใช้ในการติว(ล าโพง) 
2. ค่าชีท  4  สาระหลัก 

15,000 
10,000 

  
 
 

15,000 
10,000 

ก.พ. 65 

รวมทั้งส้ิน 25,000   25,000  
 
7. สถานศึกษาท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ     

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) 
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8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้ 
1.  นักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการ
ภาคตะวันออก)มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นร้อย
ละ 4  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  ครูในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาค
ตะวันออก)มีมีความกระตือรือรน้ในการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเมินผล 
 

สังเกต 

แบบประเมินผล 
 

แบบสังเกต 
 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           1.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ร้อยละ 4 ใน 4    
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           2.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  (พัฒนาการภาคตะวันออก) มีความเข้มแข็ง  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
               สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
                     

            ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   (นางบัวหลวง  บุตรทอง) 

       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

 
  ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                           ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ          บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา(ระบบสาธารณูปโภค)  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางทัศนี  ไชยฤทธิ์  และคณะ (งานการเงิน) 
แผนงานท่ี  4          พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  
                                       เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           ข้อท่ี 3 การปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.           ข้อท่ี 2 การพัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา โดยบูรณาการ  

          หลักสูตร ส่ือ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนอง สมศ.             มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

         ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
          และการจัดการเรียนรู้   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   1. หลักการและเหตุผล 

     ปัจจุบันพลังงานท่ีเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาประเทศ  เช่น  น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ มีต้นทุนท่ีสูงมาก
ขึ้นและ  มีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นในทุก ๆ ปี  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกคน จะต้องตระหนักในการช่วยกนัประหยัดด้าน
พลังงานในส่วนของโรงเรียนย่อมมีค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า  
ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ าประปา  ค่าเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ท  เป็นต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มีส่วนท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้คนในสังคมมีการติดต่อส่ือสารถึง
กันได้ง่ายและรวดเร็วมีการท ากิจกรรมหลายส่ิงหลายอย่างร่วมกันง่ายข้ึน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นด้านการจัดการศึกษา ท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนมีเป้าหมายท่ีจะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับไม่เกินในอัตราร้อยละ  5 
 
2.วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
              2.2  เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
              2.3  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน        
              
3. เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1  ค่าไฟฟ้า 
     3.1.2  ค่าน้ าประปา 
     3.1.3  ค่าโทรศัพท์ 
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       3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1.โรงเรียนมีการบริหารจดัการค่าสาธารณูปโภคท่ีดีมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า และ 
                       มีประสิทธิผลสูงสุด 
                3.2.2. ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ  

        กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าระดับดี 
                3.2.3. นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ระดับดี 
          3.3 การประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

         ความพอประมาณ        ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
         ความมีเหตุผล            ระบบงานการเงิน งานธุรการและงานพัสดุ ต้องได้รับการพฒันา 
         การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การพัฒนางานก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อองค์กร                                      
         เงื่อนไขความรู้       บุคลากรด้านธุรการมีปัจจัยส่งเสริม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
          ประสิทธิภาพ 
         เงื่อนไขคุณธรรม      บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังใจปฏิบัติงาน 
 

   4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 4.4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
 4.5 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลโครงการ  
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  5. ขั้นตอนการด าเนินการ / กิจกรรม 

 
6.  งบประมาณ   390,000  บาท 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
    - จ่ายค่าไฟฟ้า  
    - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าประปา
โรงเรียน 
    - ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  
    - ค่าอินเตอร์เน็ต CAT 

 
350,000 
20,000 

 
3,000 

17,000 

  
350,000 

 
 

3,000 
17,000 

 
 

20,000 

 

รวมทั้งสิ้น 390,000  360,000 20,000  
 

7.  สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 

 

 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา งบ 
ประ 
มาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2564 2565 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

เม
ย 

พ
ค 

มิ
ย 

ก
ค 

ส
ค 

ก
ย 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ              นางทัศนี  
ไชยฤทธิ์ 
 
 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    - จ่ายค่าไฟฟ้า 
    - ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้ าประปาโรงเรียน 
    - ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน 
    - ค่าอินเตอร์เน็ต CAT 

             
350,000 
20,000 

 
3,000 

17,000 
4 ติดตามผลการด าเนินงาน              

 
5 ประเมินผล  สรุปผล  และ

รายงานผลโครงการ 
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8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เคร่ืองมือ วิธีประเมินผล 
1. ร้อยละ 95 โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่า
สาธารณูปโภคท่ีดีมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า และ 
มีประสิทธิผลสูงสุด 
2.  บุคลากร ร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย ต้ังใจปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
3.. ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและคุ้มค่าระดับดี 
4. นักเรียนร้อยละ100 รู้จักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ระดับดีมาก 
 

-  แบบการส ารวจ 
 
 
- แบบการส ารวจ 
-แบบประเมินงาน / กิจกรรม 
 
- แบบการส ารวจ 
-แบบประเมินงาน / กิจกรรม 
 
- แบบการส ารวจ 
-แบบประเมินงาน / กิจกรรม 

- ส ารวจ 
 
 
- ส ารวจ 
- ประเมินความ
พึงพอใจ 
- ส ารวจ 
- ประเมินความ
พึงพอใจ 
- ส ารวจ 
- ประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ด้านปริมาณ   
           9.1.1  ค่าไฟฟ้า มีการบริหารจัดการท่ีดีเกิดประโยชน์สูงสุด  
           9.1.2  ค่าน้ าประปา มีระบบประปาท่ีดีมีคุณภาพ และผลดีต่อสุขภาพ 
           9.1.3  ค่าโทรศัพท์ มีการใช้ประโยชน์อย่างคุมค่าและเหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
9.2 ด้านคุณภาพ 

  9.2.1.โรงเรียนมกีารบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคท่ีดีมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า และ 
                             มีประสิทธิผลสูงสุด 
                    9.2.2. ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ  

             กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ระดับดีมาก 
    9.2.3. นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ระดับดีมาก 

      
            9.3 การประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          ความพอประมาณ          ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม  ประหยัด และคุ้มค่า   
          ความมีเหตุผล  ระบบงานการเงนิ งานธุรการ และงานพัสดุ มีการพัฒนางานอย่าง 
                                          ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
          การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   การพัฒนางานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร อย่างสูงสุด                                      
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           เงื่อนไขความรู้           บุคลากรด้านธุรการมีปัจจัยส่งเสริม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
              คุณภาพ 
           เงื่อนไขคุณธรรม           บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังใจ 
                                         ปฏิบัติงานใช้วิจารณญาณได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดความตระหนัก 
                                         งานในหน้าท่ีรักองค์กร สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนางาน 
                                          และมีส่วนร่วมส่งเสริมในการพัฒนาองค์กร 

 
10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
             1  ตุลาคม 2564  -   30 กันยายน 2565 
 

    
 
    ลงช่ือ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางทัศนี  ไชยฤทธิ์ ) 

                                                     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                            ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ        พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง           
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวสายรุ้ง อินทรวิเศษ และคณะ (งานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานท่ี  4         พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  
                                      โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1   การบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี  3     ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงคลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 

        ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และความเส่ียงจากการออกกลางคัน 
        โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  

สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี  3       ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4  
............................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเห็นชอบให้ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งโรงเรยีนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) เป็นโรงเรียนท่ี
สนองรับพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นงานท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีรับสนองพระราชด าริใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาด าเนินการเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พืชพันธุ์ สัตว์ แมลง 
ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ มีการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การน าพืชพรรณและทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์  ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื และเพื่อให้เยาวชน
และครูได้เกิดการเรียนรู้ จากการสัมผัสในส่ิงท่ีไม่เคยสัมผัส โดยให้รู้จักคุณค่าชีวิตจากพืชพรรณไม้และทรัพยากรอื่น
ท่ีมีอยู่ในการจัดการเรียนการสอนพฤกษศาสตร์นั้นเพื่อให้โรงเรียนได้มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้  
               เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนเข้าถึงวิทยากร ปัญญาและภูมิปัญญาแห่งตน ปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์ พัฒนา 
สรรพชีวิต สรรพส่ิง ด้วยคุณธรรม เพื่อให้การเรียนการสอนพฤกษศาสตร์นั้นบรรลุผลตามจุดประสงค์ จึงได้จัดท า
โครงการโรงเรียนขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใช้เป็นแหล่งวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์ บูรณาการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2  เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ ตัวอย่างพรรณไม้ เมล็ดพันธุ์พืช การเก็บรักษา  
                เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา 

2.3  เพื่อพัฒนา ปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงตะหนักใน 
                การสร้างนักอนุรักษ์ สร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้และ  
                สร้างบรรยากาศ สวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ด้วย  
                ตนเอง โดยธรรมชาติแห่งชีวิตสรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 
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         2.4 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน เป็นแบบอย่างของการมีการใช้ศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ 
               โรงเรียน อย่างเหมาะสม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทุกสาขาวิชาในลักษณะบูรณาการ   
               วิทยาการและบูรณาการชีวิต จากปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2.5 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนรักธรรมชาติ เสริมสร้างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง   
               วัฒนธรรมเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย 
3.  เป้าหมาย 

     3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนร้อยละ 85 มีการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์กับทุก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.1.2  นักเรียนร้อยละ 85 รวบรวมข้อมูลพรรณไม้ ตัวอย่างพรรณไม้ เมล็ดพันธุ์พืชเก็บรักษา  เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ห้องสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงตระหนักในการอนรุักษ์ มี
จิตส านึกและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ มีการเรียนรูด้้วยตนเอง โดยธรรมชาติแห่งชีวิต  
สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้ทุกสาขาวิชาในลักษณะบูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต จาก
ปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเป็นแบบอย่างของการมีการใช้ศักยภาพ สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเหมาะสม  
3.1.5 นักเรียนร้อยละ 85 และชุมชน รักธรรมชาติ เห็นคุณค่าและช่วยกันเสริมสร้างส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  และรักความเป็นไทย 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  พัฒนาแหล่งวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์ นักเรียนและครูมีการเรียนรู้แบบบูรณาการกับทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3.2.2  พัฒนาแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ ตัวอยา่งพรรณไม้ เมล็ดพันธุ์พืช การเก็บรักษาเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา 
3.2.3 พัฒนา ปรับปรุง ห้องสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเข้าถึง นักเรียนมีความตระหนกัใน
การอนุรักษ์ มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ และมีบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 
3.2.4 โรงเรียนเป็นแบบอย่างของการมีการใช้ศักยภาพ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเหมาะสมนกัเรียน
ได้เรียนรู้ทุกสาขาวิชาในลักษณะบูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต จากปัจจัยศักยภาพสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.2.5 นักเรียนและชุมชนรักธรรมชาติ เห็นคุณค่าและช่วยกันเสริมสร้างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
4.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
4.4ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.4.1  ส ารวจพรรณไม้ในพื้นท่ีโรงเรียน 
 4.4.2  ติดป้ายช่ือพรรณไม้และข้อมูล 
 4.4.3  จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งแบบมาตรฐานของพันธุไ์ม้ต่างๆ ในโรงเรียน 
 4.4.4  จัดท าสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ ของพันธุ์ไม้ทุกชนิดในโรงเรียน 
     4.4.5  น าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ในการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการศึกษา

ข้อมูลพรรณไม้ด้านต่างๆ เพิ่มเติม 
 4.4.6  เขียนรายงานในการศึกษาพรรณไม้ชนิดต่างๆ 
 4.4.7  จัดท ามุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 4.4.8  รวบรวมพันธุไ์ม้ท้องถิ่นที่น่าสนใจมาปลูกเพิ่มเติม 
 4.4.9  จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 4.4.10 จัดท าทางเดินศึกษาเรียนรู้พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4.5การนิเทศ ก ากับ ติดตามผล 

          4.6ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
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5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา(ปีงบประมาณ) 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

              นางสาวสายรุ้ง 
อินทรวิเศษ 
และคณะ 
 

 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

             

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน              
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

1. ส ารวจพรรณไม้ในพื้นท่ีโรงเรียน 
2. ติดป้ายช่ือพรรณไม้และข้อมูล 
3. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งแบบ
มาตรฐานของพันธุ์ไม้ต่างๆ ใน
โรงเรียน 
4. จัดท าสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ 
ของพันธุไ์ม้ทุกชนิดในโรงเรียน 
5. น าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไป
ใช้ในการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งมีการศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ด้านต่างๆ เพิ่มเติม 
6. เขียนรายงานในการศึกษาพรรณ
ไม้ชนิดต่างๆ 
7. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา
เหล็กส าหรับติดป้ายพรรณไม้ 
8. รวบรวมพันธุไ์ม้ท้องถิ่นที่น่าสนใจ
มาปลูกเพิ่มเติม 
9. จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ในสวน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

10,000.- 
5,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.- 
 

5,000.- 
 

5,000.- 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

    

  

 

    

   

 

 

  

 

  

 

   

    

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามผล 
 

            -  

            

6 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ             -    

รวม 40,000.-  
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6. งบประมาณ 40,000 บาท (เงินอุดหนุนอืน่) 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ป้ายช่ือพรรณไม้และข้อมูล 
2. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งแบบมาตรฐาน
ของพันธุไ์ม้ต่างๆ 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาเหล็ก
ส าหรับติดป้ายพรรณไม้ 
4. รวบรวมพันธุไ์ม้ท้องถิ่นที่น่าสนใจมา
ปลูกเพิ่มเติม 
5. จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ในสวน 

   10,000.- 
5,000.- 

 
20,000.- 

 
5,000.- 

 
5,000 

ม.ค.64  
– มี.ค. 65 

 
 

รวมทั้งสิ้น    40,000  

 
7. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 85 มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
วิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์กับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
2. นักเรียนร้อยละ 85 รวบรวมข้อมูลพรรณไม้ 
ตัวอย่างพรรณไม้ เมล็ดพันธุ์พืช เก็บรักษา เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ห้องสวนพฤกษศสาสตร์
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเข้าถึง ตระหนักในการ
อนุรักษ์ มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ มี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยธรรมชาติแห่งชีวิต 
สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 
4. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้ทุกสาขาวิชาใน
ลักษณะบูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต 
จากปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โดยมีโรงเรียนเป็นแบบอย่างของการมีการใช้
ศักยภาพสวนพฤกษศาสร์โรงเรียนอย่างเหมาะสม 

การรายงานสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
การรายงานสอบถาม

ความพึงพอใจ 
 
 

การรายงานสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 

การรายงานสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

แบบรายงาน / ภาพถ่ายกิจกรรม  
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบรายงาน / ภาพถ่ายกิจกรรม  
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบรายงาน / ภาพถ่ายกิจกรรม  

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

แบบรายงาน / ภาพถ่ายกิจกรรม  
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
5. นักเรียนร้อยละ 85 และชุมชน รักธรรมชาติ 
เห็นคุณค่าและช่วยกันเสริมสร้างส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย 

 
 การรายงานสอบถาม  
      ความพึงพอใจ            

แบบรายงาน / ภาพถ่ายกิจกรรม  
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1 เชิงปริมาณ 
         9.1.1 ได้พัฒนาแหล่งวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์ นักเรียนและครูมีการเรียนรู้แบบ บูรณาการกับทุก กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
         9.1.2 มีแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ ตัวอย่างพรรณไม้ เมล็ดพันธุ์พืช การเก็บรักษาเพื่อ 
ประโยชน์ทางการศึกษา 
         9.1.3 ห้องสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึง   นักเรียนมีความ
ตระหนักในการอนรุักษ์ มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ และมีบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 
       9.2 เชิงคุณภาพ 

9.2.1 โรงเรียนเป็นแบบอย่างของการมีการใช้ศักยภาพ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเหมาะสมท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทุกสาขาวิชาในลักษณะบูรณาการทางวิทยาการและบูรณาการชีวิต จากปัจจัยศักยภาพสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

9.2.2 นักเรียนและชุมชนรักธรรมชาติ เห็นคุณค่าและช่วยกันเสริมสร้างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไท 
 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2564 –  30  กันยายน  2565 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    ( นางสาวสายรุ้ง อินทรวิเศษ )   
                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 
โครงการ        ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยม) 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง           
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายธนวุฒิ กาดีวงศ์ และคณะ (งานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานท่ี 2        พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา  โดยบูรณาการหลักสูตร    
                                      ส่ือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1   การบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี  3    ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงคลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 

       ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และความเส่ียงจากการออกกลางคัน 
       โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  

สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี  3      ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4  
............................................................................................................................................... ................ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ก าหนดยุทธการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น  รองรับการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอ านาจ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
แกนกลาง  พุทธศักราช 2551  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผลทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 วิทยาศาสตร์ มีบทบาทส าคัญต่อสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลสามารถตัดสินใจจากข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์โรงเรียนควรจัดกระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาความคิด
ในเชิงวิทยาศาสตร์และส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และน าความรู้ท่ีใช้อย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรมอย่างสร้างสรรค์และมีจิตวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาค
ตะวันออก) จึงเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 – ม.3 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเท่าทันทางเทคโนโลยี
ของโลกปัจจุบันและประชาคมอาเซียนในปี 2564 

2.2  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อนๆ ด้วยกัน 
2.4  เพื่อให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ 
2.5  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
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2.6  บูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแกน 
2.7  ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกสถานท่ี ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

    1. ร้อยละ 100 ของครูวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

    2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1, และ 2 ได้รับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานฝึกปฏิบัติ
ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มท่ี  

         3. ร้อยละ 70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

   1. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาให้ 

มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และอยากเรียนรู้โลกของวิทยาศาสตร์ 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
4.1  เสนอโครงการ 
4.2  ขออนุมัติโครงการ 
4.3  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
4.4  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4.5  จัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
4.6  ติดตามผลการด าเนินงาน 
4.7  สรุปผลโครงการ 
 

5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. เสนอโครงการ              นายธนวุฒิ 
กาดีวงศ์ 
และคณะ 

2. ขออนุมัติโครงการ              
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ              
4. ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
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ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. จัดท าแผนการ

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            20,500   

6. ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

             

7. สรุปผลโครงการ              
 
6. งบประมาณ  20,500  บาท (เงินอุดหนุนอื่น) 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอน 
   - จัดบอร์ดนิทรรศการวันส าคัญ
ทางวิทยาศาสตร์ 
   2. ปรับปรุงซ่อมแซมส่ือ 
ห้องเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

1,500 
 
 

19,000 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,500 
 
 

19,000 
 
 
 
 
 

ก.ค. 64 –  
ก.ย. 65 

 
 

         รวมทั้งส้ิน    20,500    
 

7.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
        โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนากาภาคตะวันออก) 
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8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1 ร้อยละ 100 ของครูวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

สังเกต แบบสังเกต 

2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1, และ 2 
ได้รับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
ฝึกปฏิบัติตามทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานและมี
ประสิทธิภาพ 

- วัดความพึง
พอใจ 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

- แบบวัดความพึงพอใจ 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

3 ร้อยละ 70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

การทดสอบ - รายงานผลการเรียน  
- แบบบันทึกสถิติผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(กราฟ) 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      9.1 เชิงปริมาณ 
         1. ร้อยละ 100 ของครูวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีทักษะ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
         2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1, และ 2 ได้รับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานฝึก

ปฏิบัติตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ  
         3. ร้อยละ 70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

            9.2 เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา ให้มีเจตคติท่ีต่อ

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และอยากเรียนโลกของรู้วิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันต่อการ  เปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
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10.  ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               (นายธนวุฒิ กาดีวงศ์ )   
                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ      
  
 
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน 

ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า  ()โครงการต่อเนื่อง       (  ) โครงการใหม่ 

(  ) กิจกรรมใหม่           (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ และคณะ (งานวิชาการ) 

แผนงานที่  1  สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 การให้โอกาสทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

   ข้อท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนอง สมศ.   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 

24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล(2) ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา(3) จัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้

อย่างต่อเนื่อง(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด

บรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพรอ้มกันจากส่ือการ

เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสาน

ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดย

จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ

รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ัง
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วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553)  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อย่อย 2.3พฒันาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มี

ความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามาตรฐานต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นระบบ  และสะดวกในการใช้บริการ 
2.2 เพื่อจัดหาเอกสาร  ส่ือวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่านและมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ 

 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงคุณภาพ 
            3.1.1  ห้องสมุดโรงเรียน มีบรรยากาศ เหมาะสม มีความพร้อมในการให้บริการ            

3.1.2  ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช้พัฒนางานและมีหนังสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีดีให้บริการ 
             3.1.3  ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
             3.1.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญของการอ่านและรักการอ่านมากข้ึน 
      3.2  เชิงปริมาณ 
           3.2.1  นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น 
           3.2.2 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดร้อยละ  90 
 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม /เวลา 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 วางแผน และขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 64 ครูปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ และคณะ  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
ธันวาคม 64 ครูปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน ์และคณะ  

3 ประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 64 - มกราคม 65 ครูปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ และคณะ  
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธันวาคม 64 - กันยายน 65 ครูปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ และคณะ  
5 ติดตามผลการด าเนินงาน สิงหาคม 65 - กันยายน 65 ครูปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ และคณะ  
6 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ สิงหาคม 65 - กันยายน 65 ครูปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ และคณะ  
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5.  แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
 

ท่ี 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 วางแผน และขอ
อนุมัติโครงการ 

             ครู 
ปิยะวรรณ  
ยี่สารพัฒน์ 
และคณะ 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             
  

3 ประชาสัมพันธ์ให้
คณะครูและนักเรียน
ทราบ 

            10,000  

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

            

5 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

6 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 

              

 

 
6.  งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถว้น) เงินอุดหนุนอื่น  
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมการพัฒนา ตกแต่ง 
จัดบรรยากาศ ห้องสมุด 
 
2. กิจกรรมการจัดหา เอกสาร  
ส่ือวัสดุ  หนังสือ วารสาร 
อุปกรณ์ และส่ือต่างๆ 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 

พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

รวมทั้งสิ้น 10,000 10,000    
*  งบประมาณแต่ละกิจกรรมสามารถถ๋ัวจ่ายได้ 
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7. สถานที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 

ห้องสมุด โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
8. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น 
 
 
2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องสมุด ร้อยละ  95 
 

-  แบบบันทึกการใช้
ห้องสมุด 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 

 
- แบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 
 
- แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้บริการห้องสมุด 

 

ครูปิยะวรรณ 

ยี่สารพัฒน ์

และคณะ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  เชิงคุณภาพ 
9.1.1 ห้องสมุดโรงเรียน มีบรรยากาศ เหมาะสม มีความพร้อมในการให้บริการ            
9.1.2 ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช้พัฒนางานและมีหนังสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีดีให้บริการ 

            9.1.3 ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
             9.1.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญของการอ่านและรักการอ่านมากข้ึน 
      9.2  เชิงปริมาณ 
  9.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น 
  9.2.2 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพงึพอใจในการใช้บริการห้องสมุดร้อยละ  90 
 

10. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   

   
           

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์)   

                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ      
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ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ         จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และวัสดุประจ าห้องพยาบาล 
ลักษณะโครงการ        (  ) งานประจ า  () โครงการต่อเนื่อง       (  ) โครงการใหม่ 
          (  ) กิจกรรมใหม่           (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาววันดี  เธียรประมุข และคณะ (งานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานที่  1         สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมี 
                                      คุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2  การให้โอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี  2    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 
                                      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
           และห่างไหลยาเสพติด 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี  1    ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

สุขภาพและอนามัยท่ีดีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปญัหาด้านสุขภาพเกิด
การเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน งานอนามัยจึงต้องจัดเตรียมยาสามัญ
ประจ าบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้เพียงพอส าหรับการดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้น โรงเรียน
บ้านเขาหินซ้อนฯ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจ าบ้านและวัสดุด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผู้เรียน และบุคลากร 

ด้านสุขภาพอนามัย 
     2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลท่ีได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงคุณภาพ 
          3.1.1  ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้นภายหลังจากท่ีได้รับบริการและให้ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย ร้อยละ 90 
     3.2  เชิงปริมาณ 
 3.2.1  ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จ านวน  611  คน 
 3.2.2  ผู้เรียนได้รับการดูแลและได้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย จ านวน  611  คน 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม /เวลา 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 วางแผน และขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 64 ครูวันดี เธียรประมุข และคณะ  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 64 ครูวันดี เธียรประมุข และคณะ  
3 ประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 64 - มกราคม 65 ครูวันดี เธียรประมุข และคณะ  
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธันวาคม 64 - กันยายน 65 ครูวันดี เธียรประมุข และคณะ  
5 ติดตามผลการด าเนินงาน สิงหาคม 65 - กันยายน 65 ครูวันดี เธียรประมุข และคณะ  
6 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ สิงหาคม 65 - กันยายน 65 ครูวันดี เธียรประมุข และคณะ  

 
5.  แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
 

ท่ี 
กิจกรรมการ 

ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1 วางแผน และขออนุมัติ
โครงการ 

             ครูวันดี เธียร
ประมุข  

และคณะ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

  
3 ประชาสัมพันธ์ให้คณะ

ครูและนักเรียนทราบ 
 

             

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

            25,000 
        

5 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

              

 
6 ประเมินผลและสรุปผล

โครงการ 
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6.  งบประมาณ   25,000  บาท เงินอุดหนุนอื่น  

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ
ประจ าห้องพยาบาล 
 

25,000 
 

 
 

 
 

25,000 
 

พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

รวมทั้งสิ้น 25,000   25,000  
 

 
7. สถานที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 

       โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมี
เวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน บริการ
สุขภาพเบ้ืองต้น  
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 

สอบถาม 
แบบบันทึกการใช้ห้อง
พยาบาลและการใช้

เวชภัณฑ์ยา 
สถิติการใช้ห้องพยาบาล 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการใช้ห้อง
พยาบาลและการใช้เวชภัณฑ์ยา 
- แบบบันทึกการใช้ห้อง
พยาบาล 
 

ครูวันดี เธียร

ประมุข 

และคณะ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  เชิงคุณภาพ 
          3.1.1  ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้นภายหลังจากท่ีได้รับบริการ 
และให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  
     9.2  เชิงปริมาณ 
 9.2.1  ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จ านวน 611 คน 
 9.2.2  ผู้เรียนได้รับการดูแลและได้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย จ านวน 611   คน 
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10. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  

1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาววันดี  เธียรประมุข)   

                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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โครงการ         ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ        (  ) งานประจ า        () โครงการต่อเนื่อง       (  ) โครงการใหม่ 
          (  ) กิจกรรมใหม่           (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาววันดี  เธียรประมุข และคณะ (งานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานที่  4         พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

       เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1  การบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี  3     ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงคลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 

        ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และความเส่ียงจากการออกกลางคัน 
        โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  

สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี  3     ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4  
.............................................................................................................................................................................. 
1.    หลักการและเหตุผล 

   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแนะแนวในเรื่องการดุแลช่วยเหลือ
นักเรียน   มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถด าเนิน 
ชิวิตอย่างเป็นสุขในสังคม  มีกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีข้ันตอน   มีวิธีการและเรื่องมือท่ีมี
มาตรฐาน   คุณภาพ   และมีหลักฐาน  มีการท างานท่ีตรวจสอบได้โดยมีครูประจ าช้ัน   ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษามีส่วนร่วม   ดังนั้นนักเรียนทุกคน
จะได้รับการดูแล พัฒนาส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไข  ท้ังด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคมเพื่อให้
นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  

    

2.     วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลนักเรียนโดยมีกระบวนการ  วิธีการ  และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
                  และมีมาตรฐาน   สามารถตรวจสอบได้ 
 2.2   เพื่อส่งเสริมให้ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนหน่วยงาน  
                  และองค์การภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ   เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ัง 
                 ร่างกาย  อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาอย่างท่ังถึง 
3.   เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ผู้บริหาร   ครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมระบบดูแล   
        ช่วยเหลือนักเรียนทุกคน 
3.1.2  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
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         เป็นคนสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาอย่างท่ัวถึง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ  และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้ 

3.2.2. ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนหน่วยงาน  และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.2.3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  
อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม /เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤศจิกายน 64 ครูวันดี    เธียรประมุข  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 64 - มกราคม 65 ครูวันดี    เธียรประมุข  
3 ประชาสัมพันธ์โครงการ กุมภาพันธ์ 65 ครูวันดี    เธียรประมุข  
4 ด าเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

ตามโครงการ 
    - ประชุมผู้ปกครอง 2 ภาคเรียน 

เมษายน 65 - กันยายน 65 ครูวันดี    เธียรประมุข 
 

5 ติดตามผลการด าเนินงาน พฤษภาคม 65 - กันยายน 65 ครูวันดี    เธียรประมุข  
6 ประเมินผลและสรุปโครงการรายงานผล 

การด าเนินงาน 
สิงหาคม 65 - กันยายน 65 ครูวันดี    เธียรประมุข 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 
5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรมด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

             ครูวันดี 
เธียรประมุข  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

  
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ              

 
4. ด าเนินกิจกรรมแนะแนว

ตามโครงการ 
-ประชุมผู้ปกครอง 2 ภาค
เรียน 

             
     

      

5. ติดตามผลการด าเนินงาน              
              
6. ประเมินผลและสรุป

โครงการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

             

  

6.   งบประมาณ  -   บาท  
 

 
7.  สถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ   
             โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
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8.  การติดตามและประเมินผล  

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โรงเรียนมีระบบการดูแลนักเรียน  โดยมี
กระบวนการ  วิธีการ  เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ  และมี
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 

การนิเทศ 
ก ากับติดตาม 

แบบนิเทศ  ก ากับติดตาม 
ระเบียนสะสม ปพ.8 

ครูวันดี 
เธียรประมุข 

2. ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานและองค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การสังเกต / 
การสัมภาษณ์ 

บันทึกกการเยี่ยมบ้าน 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

ครูวันดี 
เธียรประมุข 

3. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ  และส่งเสริมพัฒนา
เต็มศักยภาพ  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญาอย่างท่ัวถึง 

การสังเกต / 
การสัมภาษณ์ 

บันทึกการเย่ียมบ้าน 
แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

ครูวันดี 
เธียรประมุข 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  เข้าร่วมกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ทุกคน     
9.1.2 นักเรียนร้อยละ  100  ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ัง

ร่างกาย อารมณ์    สังคมและสติปัญญา  เป็นเยาวชนที่ดีของพ่อแม่และของชาติสืบไป 
   9.2 เชิงคุณภาพ 

9.2.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ  และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ  
        มาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้ 
9.2.2 ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนหน่วยงาน  และองค์กร   
        ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2.3 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา เป็นเยาวชนท่ีดีของชาติสืบไป 
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10. ระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินโครงการ 
                 ปีการศึกษา 2564 ท้ังสองภาคเรียน 
 
 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  (นางสาววันดี  เธียรประมุข)   
                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  
ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า     (/)โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
   (  ) กิจกรรมใหม่     (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์   
                                กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานที่                  1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 7.กลยุทธ์ด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนอง สมศ.   มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 

 

1.     หลักการและเหตุผล 
ในยุค Thailand 4.0 งานประชาสัมพันธ์ ถือเป็นภารกิจท่ีส าคัญมากๆ ภารกิจหนึ่งขององค์กรทุกๆ องค์กร 

ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการศึกษาท่ีให้ความส าคัญเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ เป็นงานท่ีมี
การติดต่อส่ือสารท่ีจ าเป็นรูปแบบหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ จากสถาบัน องค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน แหล่งข้อมูล ความเคล่ือนไหวต่างๆ ให้บุคลากร และนักเรียนภายในโรงเรียนได้รับรู้ โดยใช้วิธีการ
ท่ีแตกต่างกันในหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังต้องจัดท า ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ผลงานของนักเรียน ครู และ
โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดยผ่านส่ือท่ีหลากหลายไปยังภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิด
ความนิยม เล่ือมใส ศรัทธา และมีทรรศนะคติท่ีดี ในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ โดยเปิดโอกาส
ให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งฐานะผู้ส่งสารและรับสาร 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) ตระหนักถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
การจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ สามารถด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน จึงจ าเป็นต้องวางแผนจัด
โครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนการผลิตส่ือ และใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ครอบคลุม ครบวงจร เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีมีประโยชน์ และมี
สาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรและนักเรียนได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ 

2.2  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน
รับทราบความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง ความส าเร็จของโรงเรียน สามารถสร้างภาพพจน์ ความเล่ือมใส และ
ทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน ท้ังรูปแบบภาพนิ่ง  ไวนิล  วารสาร VDO  วิดีทัศน์  ภาพยนตร์ส้ัน  
เว็บไซต์  และส่ือสังคมออนไลน์ 
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2.3  เพื่อจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน 
 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)    43  คน 
           3.1.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  611  คน 
 3.1.3  องค์กรภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2, สพฐ. เป็นต้น 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  โรงเรียนด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ 
           3.2.2  การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การด าเนินงานของโรงเรียน มีการเผยแพร่ในหลายรูปแบบ 
 3.2.3  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบความเคล่ือนไหว ข้อมูลข่าวสารท่ีมี
ประโยชน์ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 

3.2.4  โรงเรียนมีป้ายนิเทศ น าเสนอข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน สถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและแสดงผลงานต่างๆ 
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ/ 

บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา  

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา  

3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 
จัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  

4 ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาโรงเรียน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนให้กับผู้ท่ีมาติดต่อสอบถาม 
หรือผู้ท่ีมาตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน
โรงเรียน 
- จัดท าเอกสาร “OBEC LINE” 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการเสร็จ

1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  
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ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส้ินแล้ว เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมไปยัง สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต2 และ สพฐ.  
- จัดท าข่าว ภาพกิจกรรม คลิป 
VDO กิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วผ่านช่องทาง   
http://www.hinsorn.ac.th 
- จัดท าข่าว ภาพกิจกรรม คลิป 
VDO กิจกรรมต่างๆ  ท่ีโรงเรียนได้
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ผ่าน
ช่องทาง Facebook : โรงเรียนบ้าน
เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา 
- จัดท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส าคัญของโรงเรียน 
- จัดท าป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของ
โรงเรียนองค์กรหน่วยงานอื่นๆ ให้
ครู นักเรียนและบุคลากรทราบ 

5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  
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5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. บันทึกข้อความ  
เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครู
ในโรงเรียน 

             ครูพิมพ์พิษา  
วิบุลศิลป์ 

2. เสนอโครงการและ
ของบประมาณ 

             

3 วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินการ 
จัดหา จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

             
 

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

            13,500 

5 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 

             

 
6.  งบประมาณ  13,500 บาท  (เงินอุดหนุนอืน่) 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าไวนิล ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส าคัญของ
โรงเรียน 

10,000     10,000 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65  

2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ 
    - กระดาษการ์ด / กระดาษ Photo 
    - หมึกเติม Printer Epson รุ่น L850 และรุ่น 
L210 จ านวน 10 หลอด ราคาหลอดละ 250 บาท 
    - ค่าไวนิล ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส าคัญของ
โรงเรียน 

 
1,000 
2,500 

 
10,000 

     
1,000 
2,500 

 
10,000 

  

รวม 13,500     13,500   
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7. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      ( ⁄ ) ภายนอกสถานศึกษา        ( ⁄ ) สถานท่ีอื่นๆ 

 
 

8. การติดตามและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้รับการบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร 
 2. ร้อยละ 90 ขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับ
ทราบผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท้ังรูปแบบส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และ VDO  

 
ส ารวจ  สังเกต  

สอบถาม 

 
แบบส ารวจความคิด
เห็น / แบบสอบถาม 
และปริมาณข้อมูล
ข่าวสารท่ีเผยแพร่สู่
สาธารณะ ท้ังรูปแบบ
ส่ือส่ิงพิมพ์ และ VDO 

เชิงคุณภาพ 
 1.  ร้อยละ 90 ของการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ด าเนินไปอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ   

 
การประเมิน 

 
แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.  โรงเรียนมีป้ายนิเทศ น าเสนอข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน สถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและแสดงผลงานต่างๆ   
          2.  โรงเรียนมีการรายงานข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท้ังรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ และรูปแบบ VDO ท่ีมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

     3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย 
           4. ชุมชน หน่วยงาน องค์กรได้ทราบความเคล่ือนไหว ความส าเร็จในด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
 5. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน 
 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์  )   

                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
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ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  
ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า     (/)โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
   (  ) กิจกรรมใหม่     (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ และนายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย   
                                กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
แผนงานที ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1.กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนอง สมศ.   มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

1.     หลักการและเหตุผล 
 ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาในด้านการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ ถ้าเรามองย้อนไปใน
อดีตในระบบสังคมของประเทศไทย ยุค 1.0 คือ การเกษตรกรรม  2.0 คือ อุตสาหกรรมเบา  3.0 คือ อุตสาหกรรม
หนัก และ 4.0 คือ นวัตกรรม  ดังนั้น การขับเคล่ือนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคการศึกษา จึงเป็น
ส่วนส าคัญในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้  สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนท่ีรักท่ีจะเรียนรู้ มีคุณธรรม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งก็คือเป็นการสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นทักษะในการคิด วิเคราะห์
เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจาก
กับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้อง
สามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กบัเด็กไทยอย่าง
เป็นรูปธรรมในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาทักษะเพื่อการติดต่อส่ือสาร  ทักษะการน าเทคโนโลยี ICT เข้ามาช่วยใน
การพัฒนานวัตกรรม สร้างผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ รวมไปถึงความสามารถในการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคตให้ได้  ดังนั้น วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ICT ท่ีน ามาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีความทันสมัย อยู่ในสภาพท่ีพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เหมาะส าหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และควรมีเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับเทคโนโลยี ICT เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 
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2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ICT ท่ีมีความทันสมัย อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
      และให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                           
2.2  เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
3.  เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ICT ท่ีมีความทันสมัย อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
                   เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบ ตามจ านวนนักเรียนแต่ละคน (30 เครื่องต่อ 

         ห้องเรียน)  
3.1.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีภูมิทัศน์ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ICT ท่ีมีความทันสมัย อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

        มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
3.2.2  ห้องปฏิบัติการมีภูมิทัศน์ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ/ 

บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 น.ส.พิมพิษา และ
นายณรงค์ศักดิ์ 

 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 น.ส.พิมพิษา และ
นายณรงค์ศักดิ์ 

 

3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 
ก าหนดคุณสมบัติของวัสดุ ครุภัณฑ์
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ICT 
ส าหรับซ่อมบ ารุง และทดแทน
เครื่องท่ีช ารุดเสียหาย 

1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565 น.ส.พิมพิษา และ
นายณรงค์ศักดิ์ 

 

4 ด าเนินงาน (ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้งาน) 

1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 น.ส.พิมพิษา และ
นายณรงค์ศักดิ์ 

 

5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 น.ส.พิมพิษา และ
นายณรงค์ศักดิ์ 
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5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. บันทึกข้อความ  
เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครู
ในโรงเรียน 

             ครูพิมพ์พิษา  
วิบุลศิลป์ 
และครู
ณรงค์ศักดิ์  
เจริญสิทธิชัย 2. เสนอโครงการและ

ของบประมาณ 
             

3 ก าหนดคุณสมบัติ
ของวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
เทคโนโลยี ICT 
ส าหรับซ่อมบ ารุง 
และทดแทนเครื่องท่ี
ช ารุดเสียหาย 

             
 

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

            55,000 

5 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 

             

 
6.  งบประมาณ  55,000 บาท  (เงินอุดหนุนอืน่) 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. CPU INTEL CORE I3 - 9100F LGA 1151V2 
(ORIGINAL) - A0125778 (CPU) 1 อัน อันละ  
5,000 บาท 

5,000     5,000 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2. หมึกเติมส าหรับเครื่อง Printer Brother 1,000     1,000   
   DCP-T510W (เทียบเท่า) 4 สี สีๆ ละ 250 บาท      
   (เครื่องพริ้นเตอร์ห้องวิชาการมัธยม)      
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กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. (1151V2) ASROCK H310CM-DVS - 
A0117854 (เมนบอร์ด) จ านวน 1 ช้ิน ช้ินละ 1,700 
บาท 

1,700     1,700   

4. GTX1660TI/6GB MSI GAMING X (D6) - 
A0129987 (การ์ดจอ) จ านวน 1 ช้ิน ช้ินละ 6,500 
บาท 

6,500     6,500   

5. RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Value Ram 
(KVR26N19S6/4) - A0125036 (Ram) จ านวน 2 
ช้ิน ช้ินละ 800 บาท 
 

1,600   1,600  

6. 240 GB SSD SATA Kingston A400 
(SA400S37/240G) - A0100872 (ฮาร์ดดิสก์) 
จ านวน 5 ช้ิน ช้ินละ 1,100 บาท (ส าหรับกรณี
ทดแทนเครื่องเสีย จ านวน 5 เครื่อง) 

5,500   5,500  

7. ATX (NP) Cubic Smilodon (Black) - 
A0076891 (เคส) จ านวน 6 ช้ิน ช้ินละ 1,200 บาท 
(ส าหรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนห้องคอม จ านวน 6 เครื่อง) 

7,200   7,200  

8. TP-Link TL-WR840N, 300Mbps Wireless N 
Router จ านวน 1 ช้ิน ช้ินละ 500 บาท (ส าหรับ
ทดแทนท่ีเสียของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในโรงเรียน) 

500   500  

9. USB Optical Mouse MD-TECH (MD-64) 
Black จ านวน 10 ช้ิน ช้ินละ 100 บาท (ส าหรับ
ทดแทนท่ีเสียของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในโรงเรียน) 

1,000   1,000  

10. USB Keyboard MD-TECH (KB-666) Black 
จ านวน 10 ช้ิน ช้ินละ 150 บาท (ส าหรับทดแทนท่ี
เสียของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในโรงเรียน) 

1,500   1,500  

11. DTECH PW032 550W. จ านวน 10 ช้ิน ช้ินละ 
400 บาท (ส าหรับทดแทนท่ีเสีย ของคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียน) 

4,000   4,000  
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กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

12. สาย HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M (5M) Gold 
PowerSync ความยาวขนาด 5 เมตร จ านวน 3 เส้น 
เส้นละ 400 บาท (ส าหรับต่อพ่วงคอมพิวเตอร์กับ
โทรทัศน์ ภายในโรงเรียน) 

1,200   1,200  

13. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี 
ICT ส าหรับซ่อมบ ารุง และทดแทนเครื่องท่ีช ารุด
เสียหาย และอะไหล่เสริมส าหรับซ่อมบ ารุง เช่น ถ่าน
ไบออส, ซีพียู, เคส, เมนบอร์ด ฯลฯห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มัธยมศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียน 

13,300   13,300  

14. ซ่อมบ ารุงเครื่องพริ้นเตอร์, เครื่องตัดสต๊ิกเกอร์, 
เครื่องรีดร้อน และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องวิชาการมัธยม 

5,000   5,000  

รวม 55,000     55,000   
* หมายเหตุ : ยี่ห้อ / รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      (   ) ภายนอกสถานศึกษา        (   ) สถานท่ีอื่นๆ 

 
 

8. การติดตามและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน จ านวน 30 เครื่องต่อห้องเรียน 
 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ / บันทึก
ข้อมูลวัสดุ 

เชิงคุณภาพ 
 1.  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการสอน มีคุณภาพ
เหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  2.  ห้องปฏิบัติการท่ีมีภูมิทัศน์ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
 

การประเมิน 

 
 
แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการสอน เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบ ตาม
จ านวนนักเรียนแต่ละคน (30 เครื่องต่อห้องเรียน)   

        2.  ร้อยละ 90 มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
        3. ห้องปฏิบัติการท่ีมีภูมิทัศน์ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์  )   

                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รร.บ้านเขาหินซ้อน  
ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า     (/)โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
   (  ) กิจกรรมใหม่     (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย   
                                กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
แผนงานที ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1.กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนอง สมศ.   มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

1.     หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างแพร่หลายจนนับ
ได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างส่ือการ
เรียนและการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นจึงเอื้อประโยชน์ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกท้ังเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าศึกษาความรู้ท่ีกว้างไกล และแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนครูผู้สอนได้ในระดับหนึ่ง จึงควรมีการเรง่พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียนและให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
   ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ได้จัดต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีบริการข้อมูล
ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย จัดสร้างเซฟเวอร์ เพื่อเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลต่างๆ แก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
ท้ังทางด้านอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในโรงเรียนผ่าน http://www.hinsorn.ac.th หรือ
http://182.93.219.38 
  ซึ่งระบบดังกล่าวให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป มาระยะหนึ่งแล้วโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี 
มาให้บริการแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ ซึ่งเป็นการท างานท่ีผิดประเภท ดังนั้นจึงเป็นการสมควรท่ีจะได้รับการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการท างานต่อไป 
  อีกท้ังโรงเรียนยงัขาดแคลนคอมพิวเตอร์ท่ีจะให้นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ เพราะห้องปฏิบัติการ
ท่ีนักเรียนมีอยู่ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่มีช่ัวโมงว่างเพียงพอหรือว่างกไ็ม่ตรงกับช่ัวโมงว่างของนักเรียน 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงสมควรจัดสร้างแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยดัดแปลงมุมส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่นักเรียนดังกล่าวใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้การเรียน การสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 
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2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อหาคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซีท่ีให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายให้ดีขึ้น 
2.3  เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และจัดสร้างมุมคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบนักเรียน   
       ศึกษาค้นคว้าแบบอิสระในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           3.1.2  เพื่อจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์บริการสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการข้อมูลนักเรียน  
                   ให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถท างานตามท่ีต้องการได้เต็ม 
                    ประสิทธิภาพ 
           3.2.2  มีเครื่องระบบเครือข่ายท่ีท างานได้ดีและบริการได้ท่ัวถึงให้กับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
                    ได้ตลอดเวลา 
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ/ 

บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 นายณรงค์ศักดิ์  

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 นายณรงค์ศักดิ์  

3 วางแผนรูปแบบการด าเนินการ 
ก าหนดคุณสมบัติของวัสดุ ครุภัณฑ์
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับซ่อมบ ารุง 
และทดแทนเครื่องท่ีช ารุดเสียหาย 

1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565 นายณรงค์ศักดิ์  

4 ด าเนินงาน (ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้งาน) 

1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 นายณรงค์ศักดิ์  

5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 นายณรงค์ศักดิ์  
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5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. บันทึกข้อความ  
เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครู
ในโรงเรียน 

             ครูณรงค์
ศักดิ์  เจริญ
สิทธิชัย 

2. เสนอโครงการและ
ของบประมาณ 

             

3 วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินการ 
ก าหนดคุณสมบัติ
ของวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ซ่อมบ ารุง และ
ทดแทนเครื่องท่ี
ช ารุดเสียหาย 

             
 

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

            25,000 

5 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
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6.  งบประมาณ  25,000 บาท  (เงินอุดหนุนอืน่) 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ภายนอกอาคาร ส าหรับระบบเครือข่ายของโรงเรยีน 
เพื่อซ่อมบ ารุงและทดแทนเครื่องท่ีเสียหาย จ านวน 2 
เครื่อง 

10,000     10,000 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ภายในอาคาร ส าหรับระบบเครือข่ายของโรงเรียน 
เพื่อซ่อมบ ารุงและทดแทนเครื่องท่ีเสียหาย จ านวน 2 
เครื่อง 

9,500   9,500  

2. อะไหล่เสริมส าหรับซ่อมบ ารุง เช่น สาย LAN 
(ส าหรับเดินสายภายในอาคาร และภายนอกอาคาร), 
หัว RJ 45, ท่ีพันสายไฟ 

5,500     5,500   

รวม 25,000     25,000   
* หมายเหตุ : ยี่ห้อ / รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      (   ) ภายนอกสถานศึกษา        (   ) สถานท่ีอื่นๆ 

 
 

8. การติดตามและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์เพียงพอส าหรับใช้ควบคุมระบบ

เครือข่ายภายในโรงเรียน 
 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายภายใน
โรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ / บันทึก
ข้อมูลวัสดุ 

เชิงคุณภาพ 
 1.  มีคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ   
  2.  มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการ 
ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรได้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
การประเมิน 

 
แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์เพียงพอส าหรับใช้ควบคุมระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน   
        2.  ร้อยละ 90 มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

        3. เครื่องระบบเครือข่ายท่ีท างานได้ดีและบริการได้ท่ัวถึงให้กับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา และสามารถบริการได้อย่างท่ัวถึง 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 
                                        ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  (นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย  )   
                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า     (/)โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
   (  ) กิจกรรมใหม่     (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ และคณะ   
                                กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานที ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 5 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลทางการศึกษา 
สนอง สมศ.   มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 

 

1.     หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรจัดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญขององค์กรในการพัฒนาโรงเรียน เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ 

ในโรงเรียนจะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความพร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ การ
พัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การประชุม การจัดระบบงานด้านการเรียนการสอน ส่ิงเหล่านี้มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏบิัติงานอย่างตลอดเวลา เพราะมีส่วนท่ีจะต้องส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2  เพื่อให้ครูทุกคนจัดหา/จัดท า/ผลิตและใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 
2.3  เพื่อให้ครูทุกคนจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียนทุกกล่มสาระ 

 2.4  เพื่อให้ครูทุกคนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 2.5  เพื่อจัดอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  แก่บุคลากร 
 2.6  เพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อยคนละ  1  รายวิชาต่อภาคเรียน 
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           3.1.2  ครูร้อยละ  90  จัดท า/จัดหา/ผลิตส่ือส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1.3  ครูร้อยละ  90  จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระ 
 3.1.4  ครูทุกคนได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 
 3.1.5  ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  ครูร้อยละ  80  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3.2.2  ครูร้อยละ  80  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3.2.3  ครูร้อยละ  80  ออกแบบจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

3.2.4  ครูร้อยละ  80  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

3.2.5  ครูร้อยละ  80   มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

3.2.6  ครูร้อยละ  80  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

3.2.7  ครูร้อยละ  80  ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

3.2.8  ครูร้อยละ  80    ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
3.2.9  ครูร้อยละ  80  จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ/ 

บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน และ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา  

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา  

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  

4 ด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  



174 
 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เป็นส าคัญ 
- จัดหา/จัดท า/ผลิตและใช้ส่ือท่ี
หลากหลาย 
- จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนอย่างหลากหลายทุกกลุ่ม
สาระ 
- จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
- จัดการอบรม ประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงานของคณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  
 
5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. ประชุมวางแผน 
จัดท าโครงการ/ 
บันทึกข้อความ เรียน
ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประชุมครูใน
โรงเรียน และแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             ครูพิมพ์พิษา  
วิบุลศิลป์ 

2. เสนอโครงการและ
ของบประมาณ 

             

3 ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

             
 

4 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            100,000 
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ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

- จัดท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
- จัดหา/จัดท า/ผลิต
และใช้ส่ือท่ี
หลากหลาย 
- จัดท าเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล
ผู้เรียนอย่าง
หลากหลายทุกกลุ่ม
สาระ 
- จัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
- จัดการอบรม 
ประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงานของคณะ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
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6.  งบประมาณ  100,000 บาท  (เงินอุดหนนุอืน่) 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดหา/จัดท า/ผลิตและใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 
3. จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่าง
หลากหลายทุกกลุ่มสาระ 
4. จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
5. การอบรม /ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
ของบุคลากรภายในโรงเรียน 

100,000     100,000 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

รวม 100,000     100,000   
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      ( ⁄ ) ภายนอกสถานศึกษา        ( ⁄ ) สถานท่ีอื่นๆ 
 
 

8. การติดตามและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ80 ของครูท่ีจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. ร้อยละ80 ของครูท่ีจัดท า/จัดหา/ผลิตส่ือส าหรับใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3. ร้อยละ80 ของครูท่ีจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียน
อย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระ 
4. ร้อยละ80 ของครูท่ีได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
5. ร้อยละ80 ของครูท่ีได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน  

 
นิเทศติดตาม 
 
ส ารวจ 
 
ส ารวจ 
 
นิเทศ/ก ากับ 
ส ารวจ 

 

 
แบบนิเทศ 
 
แบบส ารวจ 
 
แบบส ารวจ 
 
แบบนิเทศ 
แบบส ารวจ 
 

เชิงคุณภาพ 
 1.  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2.  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 
นิเทศติดตาม 
 
ส ารวจ 
 

 
หลักสูตร / แผน
จัดการเรียนรู้ 
แบบส ารวจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
3.  ครูออกแบบจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
4.  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
5.  ครูท่ีมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
6.  ครูท่ีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ัง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7.  ครูท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
8.  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 
9.  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ   

ส ารวจ 
 
ส ารวจ 
 
 
การสอบ / 
ทดสอบ 
แนะแนว / คัด
กรองนักเรียน 
ประเมิน
ผลการวิจัย 
สังเกต 
 

นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

แบบส ารวจ 
 
แบบส ารวจ 
 
 
แบบประเมิน 
แบบข้อสอบ 
แบบคัดกรองนักเรียน 
 
แบบวิจัยในช้ันเรียน 
 
แบบสังเกต 
 
แบบนิเทศภายใน 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  ครูทุกคนมีการผลิตและใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 
3.  ครูทุกคนจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียนทุกกล่มสาระ 

 4.  ครูทุกคนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 5.  มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  แก่บุคลากร 
 6.  ครูปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน พ.ศ. 2565 
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ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์  )   

                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า     (/)โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
   (  ) กิจกรรมใหม่     (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ และคณะ 
                                กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
แผนงานที ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3 การปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 2 การพัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร ส่ือ  

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนอง สมศ.   มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

1.     หลักการและเหตุผล 

จากการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานเพื่อประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นแนวทางของการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  โดยใช้หลักสูตรจะ
ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงล าดับข้ันตอนของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักตนเอง  
มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน   ชุมชน  สังคมและโลกอย่างมีความสุข 

นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน  การคิด
วิเคราะห์และการเขียนส่ือความ  รวมทั้งระเบียบการวัดผล  ประเมินผล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
เอกสารรายงานผลการเรียน  ทางโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สมบูรณ์  เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้ปกครองสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น 

2.2  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.3  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียนส่ือความ 

 2.4  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งเอกสารการรายงานผลด้านต่าง ๆ 
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3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
           3.1.2  ประชุมปฏิบัติการจัดท า “สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม”  ของหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.1.3  ประชุมสรุปผลการใช้และพัฒนา“สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม” ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการศึกษา 

3.2.2  การใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิผล มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ/ 

บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน และ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา และ
คณะ 

 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา และ
คณะ 

 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา และ
คณะ 

 

4 ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และนิเทศติดตามการ
ใช้หลักสูตร 

1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา และ
คณะ 

 

5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา และ
คณะ 
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5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. ประชุมวางแผน 
จัดท าโครงการ/ 
บันทึกข้อความ เรียน
ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประชุมครูใน
โรงเรียน และแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             ครูพิมพ์พิษา  
วิบุลศิลป์ 
และคณะ 

2. เสนอโครงการและ
ขออนุมัติ
งบประมาณ 

             

3 ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

             
 

4 ด าเนินการจัดท า/
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และ
นิเทศติดตามการใช้
หลักสูตร 

            2,000 

5 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
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6.  งบประมาณ  2,000 บาท  (เงินอุดหนุนอื่น) 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าจัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา, 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา และคู่มือนักเรียน 
(ส าหรับแจกนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564) 

2,000 
 

    2,000 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65  

รวม 2,000     2,000   
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      (   ) ภายนอกสถานศึกษา        (   ) สถานท่ีอื่นๆ 

 
 

8. การติดตามและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
 1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ / บันทึก
ข้อมูลวัสดุ 

เชิงคุณภาพ 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
มาตรฐานการจัดการศึกษา   
  2.  การใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิผล มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
การประเมิน 

 
แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน และนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น 
2.  สามารถปรับปรุงมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  สามารถปรับปรุงมาตรฐานการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียนส่ือความ 

 4.  สามารถปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งเอกสารการรายงานผลด้าน 
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10. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์  )   

                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและ 
   ทักษะพื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   ภาคตะวันออก (EEC)  
ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า     (/)โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
   (  ) กิจกรรมใหม่     (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ และคณะ 
                                กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
แผนงานที ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3 การปฏิรูปการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 2 การพัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร ส่ือ  

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนอง สมศ.   มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

1.     หลักการและเหตุผล 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดต้ัง
ขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีในพ.ศ. 2558 ซึ่งหมายถึง เขตพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออกของอา่วไทย 
ครอบคลุมพื้นท่ีสามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นพื้นท่ีทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นภายในระเบียงเศรษฐกิจนี้ มีมูลค่าราว 14% ของ
ประเทศไทย ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 

จากความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และเพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะความ
เป็นนักธุรกิจยุคใหม่ของนักเรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยได้คัดเลือกโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองดังกล่าวใน 3 จังหวัด และโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ (อ้างถึงตามหนังสือ ท่ี ศธ 04008/ว1590) ในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาขึ้น 
ในปีการศึกษา 2563 เพื่อน าผลการจัดการเรียนรู้มาประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะของการเป็น
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ผู้ประกอบการท่ีดี และนักเรียนสามารถประกอบกิจการ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปใน
อนาคต 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน น าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ของนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2.2  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะความเป็นนักธุรกิจยุค
ใหม่ของนักเรียน 

2.3  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  ประชุมปฏิบัติการจัดท า “รายวิชาเพิ่มเติม”  ของหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
           3.1.2  น าโครงสร้างหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนได้ เต็มประสิทธิภาพ 100% 

 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะพื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 
           3.2.2  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะความเป็นนักธุรกิจ
ยุคใหม่ของนักเรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เหมาะส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมี
รายได้ระหว่างเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ/ 

บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน และ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา  

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 น.ส.พิมพ์พิษา  
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ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  

4 ด าเนินการจัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  

5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 น.ส.พิมพ์พิษา  
 
5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. ประชุมวางแผน 
จัดท าโครงการ/ 
บันทึกข้อความ เรียน
ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประชุมครูใน
โรงเรียน และแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             ครูพิมพ์พิษา  
วิบุลศิลป์ 
และคณะ 

2. เสนอโครงการและ
ขออนุมัติ
งบประมาณ 

             

3 ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

             
 

4 ด าเนินการจัดท าและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

            - 

5 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
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6.  งบประมาณ  -  บาท  (เงินอุดหนุนอืน่) 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เพิ่มเติม นักธุรกิจน้อยด้าน ICT ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปี
การศึกษา 2564 

- 
 
 

 

    - 
 
 

 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65  

รวม -     -   
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      (   ) ภายนอกสถานศึกษา        (   ) สถานท่ีอื่นๆ 

 
 

8. การติดตามและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 90  ของรายวิชาเพิ่มเติมท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
 2. น าโครงสร้างหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
เพิ่มเติม ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ 100%  

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ / บันทึก
ข้อมูลวัสดุ 

เชิงคุณภาพ 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ สอดคล้องกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ
พื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   
  2.  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะความเป็นนักธุรกิจยุคใหม่ของนักเรียนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เหมาะส าหรับ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีรายได้ระหว่างเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
การประเมิน 

 
แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน น าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ของนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   

        2.  สามารถน าผลการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ
ความเป็นนักธุรกิจยุคใหม่ของนักเรียนไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย รายวิชาอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต 

   3. สามารถพัฒนาคุณลักษณะและทักษะความเป็นนักธุรกิจยุคใหม่ของนักเรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เหมาะส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีรายได้ระหว่างเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  (นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์  )   
                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
   ด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น  
ลักษณะโครงการ (  ) งานประจ า     (/)โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
   (  ) กิจกรรมใหม่     (  ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย   
                                กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
แผนงานที ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1.กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนอง สมศ.   มาตรฐาน ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

1.     หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ก าลังได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกระดับ 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การค านวณ การออกแบบเทคโนโลยี พัฒนาการคิด
อย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการทักษะหลายๆ ด้านด้วยกัน นอกจากนี้สามารถน าเข้ามาบูรณาการเป็นส่ือ
และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุผลนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ
และศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ก้าวสู่ความเป็นสากล เป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียน 
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะประดิษฐ์ คิดค้น 
 การสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาหนึ่งตัวจะต้องใช้วามรู้ทางด้านกลไกหรือโครงร่างหุ่นยนต์ (Mechanical 
Assembly) ส าหรับสร้างตัวหุ่นยนต์ขึ้นมา ใช้ความรู้ด้านการประกอบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical & 
Electronics Wiring) มาสร้างวงจรควบคุมต่างๆ และใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการ
ท างานของหุ่นยนต์ (Software Programming) ซึ่งจากความรู้และทักษะดังกล่าวนั้น ต้องมีการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม นักเรียนต้องได้มีการปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงการบอกเล่าของครูผู้สอน 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้กับนักเรียน จึง
เห็นสมควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ส าหรับนักเรียนขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์

มาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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2.2  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การค านวณ การออกแบบเทคโนโลยี พัฒนาการคิด
อย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการทักษะหลายๆ ด้าน เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด 
 2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานมหกรรมวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 
 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และพัฒนา
ทักษะในด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
           3.1.2  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ มีหุ่นยนต์ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
 3.1.3  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีมีความสามารถ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ในงานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีความรู้ความรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความรู้เทคโนโลยี
ทางด้านหุ่นยนต์มาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

3.2.2  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การค านวณ การออกแบบเทคโนโลยี พัฒนาการคิด 
อย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการทักษะหลายๆ ด้านเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด 
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน จัดท าโครงการ/ 

บันทึกข้อความ เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครูในโรงเรียน 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 นายณรงค์ศักดิ์  

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 นายณรงค์ศักดิ์  

3 วางแผนรูปแบบก าหนดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์
และการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ 

1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2565 นายณรงค์ศักดิ์  

4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
(ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
สถานท่ี ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหุ่นยนต์) 

1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 นายณรงค์ศักดิ์  

5 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 นายณรงค์ศักดิ์  
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5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
 
ท่ี 

 
กิจกรรมการด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลา  
งบ 

ประมาณ 

 
ผู ้

รับผิดชอบ 
2564 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

1. บันทึกข้อความ  
เรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชุมครู
ในโรงเรียน 

             ครูณรงค์
ศักดิ์  เจริญ
สิทธิชัย 

2. เสนอโครงการและ
ของบประมาณ 

             

3 วางแผนรูปแบบ
ก าหนดการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนหุ่นยนต์และ
การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ 

             
 

4 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
(ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ และ
สถานท่ี ในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนหุ่นยนต์) 

            50,000 

5 ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
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6.  งบประมาณ  50,000 บาท  (เงินอุดหนุนอืน่) 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประ 
มาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. หุ่นยนต์  
      - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนหุ่นยนต์ 
         1. อะไหล่ประกอบเป็นหุ่นยนต์ต่างๆ เช่น 
แผงวงจร ช้ินส่วนหุ่นยนต์ เซนเซอร์ 
         2. สนามหุ่นยนต์ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
ต่างๆ  
      - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 

35,000 
 
 
 
 
 

15,000 

   
 
 
 
 
 

15,000  

35,000 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65  

รวม 50,000   15,000  35,000   
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      ( ⁄ ) ภายนอกสถานศึกษา        ( ⁄ ) สถานท่ีอื่นๆ 

 
 

8. การติดตามและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในด้านหุ่นยนต์และการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
 2. โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ มีหุ่นยนต์ส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ี
มีความสามารถ ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานมหกรรม
วิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 

 
สังเกต / สัมภาษณ์ 

 
แบบส ารวจ / แบบ
สัมภาษณ์ / ผลการ
แข่งขันหุ่นยนต์
ประเภทต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และ
กระตุ้นให้นักเรียนได้มีความรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มาใช้ใน

 
การประเมิน 

 
แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
การประกอบอาชีพในอนาคตได้   
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การค านวณ การออกแบบ
เทคโนโลยี พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการ
ทักษะหลายๆ ด้านเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสูงสุด 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนได้มีความรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
2.  สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การค านวณ การออกแบบเทคโนโลยี พัฒนาการคิด

อย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการทักษะหลายๆ ด้าน เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด 
 3. นักเรียนท่ีมีความสามารถ ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 70 และได้รับรางวัลในการแข่งขันทุกประเภท 
 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
           1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 
 

                                         ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย  )   

                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
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ช่ือโครงการ                        การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 
ลักษณะโครงการ                  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน     1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน  พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางบัวหลวง  บุตรทอง 
แผนงานท่ี                          4  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  
                                      เป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อท่ี 2  ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา  (สร้างความเสมอภาคและการให้โอกาส 
                                      ทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน) 
สนองกลยุทธ์                      สพฐ  ข้อท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
                                      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพฯ 
สนอง  สมศ                        มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  
                                      1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสาร  และการคิดค านวณ 
                   1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
                                      แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                             มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                                      3.3.1  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ 
                                      สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด                         
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต เป็นเป้าหมายท่ีครูทุกคนต้องการและต้องท าให้ได้ 
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ก าลังระบาด  จึงท าให้จัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ  ได้แก่  On Line , 
On  hand,  On  Air,  On  Demand, และ  Onsite  ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ไม่
สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite  ได้  จึงได้เลือกเรียนแบบ On  Hand  และ  On Line  เป็น
ส่วนใหญ่    โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้  
 ระดับอนุบาล  -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  จัดการเรียนการสอนแบบ  On  hand 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  จัดการเรียนการสอนแบบ  On Hand  และ  On  Line  และ 
 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓  จัดการเรียนการสอนแบบ On Line  และ  On  Hand ตามสภาพความ
พร้อมของนักเรียนแต่ละบุคคล  ดังนั้นทางโรงเรียนต้องการท่ีจะพัฒนาคุณภาพการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนให้
ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนท่ีแต่ละระดับช้ันต้องรู้  
     ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในสถานการณ์โควิด 19  ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาค
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ตะวันออก)จ าเป็นต้องสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนในทุกระดับช้ัน   ให้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ระบาด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
   3.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด 
           3.2  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) มีความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 
ระบาด 
            3.3  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ทุกคนและทุกระดับช้ันมีความ
เท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด 
 
3.  ตัวชี้วัดเป้าหมาย   

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

1 
สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด 

100 

2 
สถานศึกษามีการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ัง ๕ แบบ  ตามสภาพ
และความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละบุคคลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด 

100 

3 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ 100 

4 
นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก)ทุกคนมีทักษะการ
เรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายและเท่าเทียมกันทุกคน 

80 

5 
สถานศึกษามกีารวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใชช่วงสถานการณ์โควิด 19 
ระบาด 

50 

 
4.   กิจกรรม และวิธีการด าเนินการ 

 
รายการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
งบ 

ประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เสนอโครงการ พฤศจิกายน 2564 - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2564 
- - - 

 
- 
 

3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน  2564 
- - - - 
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รายการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
งบ 

ประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
4.1 คัดกรองความพร้อมของนักเรียนท่ีจะ
เรียนในสถานการณ์โควิด 19 
4.2 ครูจัดเตรียมส่ือการสอนให้กับนักเรียน
ตามสภาพควาพร้อมในสถานการณ์โควิด 19 
4.3  ครูแจ้งกิจกรรมและด าเนินการ 
4.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
พร้อมของนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 
4.3 ก ากับติดตามตรวจสอบ โดยคณะครู 
4.4 นิเทศ 

   มกราคม 65 

 
 

 
71,400 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

5.สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม 2565 71,400    
 
5. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน 
    ตลอดปีการศึกษา   
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
    ( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา      (   ) ภายนอกสถานศึกษา        (   ) สถานท่ีอื่นๆ 
 
7. ประเภทงบประมาณ 
    ( ⁄ ) เงินอุดหนุน     (   )  เงินรายได้      (   )  อื่นๆ  รวมเป็นเงิน  
           ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการ
ภาคตะวันออก)ทุกคนมีทักษะการเรียนรู้และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายและเท่าเทียมกัน
ทุกคนในสถานการณ์โควิด 19 
2.  ครูในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาค
ตะวันออก)มีมีความกระตือรือรน้ในการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด 19 

ประเมินผล 
 

 
 

สังเกต 

แบบประเมินผล 
 

 
 

แบบสังเกต 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนใน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)ทุกคนได้พัฒนาการเรยีนรู้ท่ี

หลากหลายและเท่าเทียมกันตามสภาพความพร้องของแต่ละบุคคลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ใน
สถานการณ์โควิด 19 ระบาด 

            2. ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  (พัฒนาการภาคตะวันออก) มีความพร้อม  กระตือรือร้น  และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด 

 
 
    
                                         ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  (นางบัวหลวง  บุตรทอง)   
                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ    
 
     
 
                                         ลงช่ือ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสมชาย  เหลืองอ่อน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 

                         ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวิทยา  เป่ียมเต็ม) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ 

 
 

 


