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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ 

 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญให้แพร่หลายมากขึ้น  

จึงให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญขึ้นในท้องที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. 2518 
ขณะนั้นมี นายเผียน  อยู่รอด ซึ่งด ารงต าแหน่งนายอ าเภอมะขามและนายสาคร พงษากิจ ศึกษาธิการอ าเภอ
มะขาม ได้เป็นผู้ส ารวจด าเนินการจัดหาสถานที่ส าหรับก่อสร้างโรงเรียน  และได้ที่ดินซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 8 (มีการจัด
เขตการปกครองใหม่เนื่องจาก หมู่บ้านอ่าง ได้จัดตั้งเป็น ต าบลอ่างคีรี หมู่ 8 ต าบลมะขามเปลี่ยนเป็น หมู่ 1 ) 
ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 งาน ครบตามเกณฑ์ที่กรมสามัญศึกษาก าหนดไว้
กล่าวไว้ ที่ดินบริเวณนี้เดิมทีเดียวเป็นที่ดินซึ่งส านักงานศึกษาธิการอ าเภอมะขามในสมัยนั้นได้สงวนไว้ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2478   เพ่ือใช้ส าหรับปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ  และต่อมาได้ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ชื่อว่า “โรงเรียน
มะขาม”  ตั้งแต่วันที่  17  ตุลาคม  2499  เป็นต้นมา  เปิดสอนในระดับมัธยมปีที่ 1  ถึงมัธยมปีที่ 3 จนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. 2504  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 เดิมจึง
เปลี่ยนเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งนี้จึงเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 และ
ต่อมาไม่นาน โรงเรียนประชาบาลที่เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 – 4 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จึง

อาคารเรียนเดิมตั้งแต่สร้างโรงเรียน ปี พ.ศ.2518 
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ท าให้จ านวนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสามัญประจ าอ าเภอมะขามนี้ลดจ านวนลงไป จนในปี พ.ศ. 2506 จึง
ย้ายไปรวมกับโรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โดยมีที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนอ าเภอมะขาม ซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนมัธยม
สามัญแห่งนี้  

ต่อมาเมื่อโรงเรียนบ้านมะขามฯ ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารการศึกษาส่วนจังหวัด  เมื่อปี พ.ศ. 
2509  ที่ดินและอาคารเรียนแห่งนี้จึงทิ้งร้างตลอดมา  จนเมื่อมีการเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น
กระทรวงศึกษาธิการ   จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอมะขามขึ้น  เมื่อวันที่  22  มกราคม  
พ.ศ. 2518 และตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนมะขามสรรเสริญ”  ตามที่จังหวัดเสนอชื่อไป โดยเปิดท าการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2518 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และรับนักเรียนแบบสหศึกษา 

 

อำณำเขตของโรงเรียน 
- ทิศเหนือ  ติดกับสนามบินชั่วคราวและที่ว่างเปล่าซึ่งทางอ าเภอสงวนไว้  

    ต่อมาปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ จบ. 4  
อ าเภอมะขาม มีความยาว 6  เส้น 

- ทิศใต้  ติดกับ เขตหนองตาพอง  มีความยาว 6 เส้น 10 วา 
- ทิศตะวันออก   ติดกับถนนสุขาภิบาลอ าเภอมะขาม ปัจจุบันคือ 

    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317  มีความยาว 7 เส้น 10 วา 
- ทิศตะวันตก  ติดกับหนองตาพอง และทางหลวงแผนดินหมายเลข 317  

    สายจันทบุรี-สระแก้ว  มีความยาว 5 เส้น 7 วา  
 

การเรียน การสอน (วันไหว้ครู)  ปีพ.ศ. 2520 
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คิด เป็น เนื้ อที่ โ ร ง เรี ยนทั้ งหมด  37 ไร่  2 งาน ในระยะเวลาต่อมาส านั ก งานศึ กษาธิ ก าร 
อ าเภอมะขามได้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของอ าเภอ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับโรงเรียนทางทิศใต้และ  
ทิศตะวันตก เพ่ือใช้เป็นสนามและพ้ืนที่เกษตรกรรมส าหรับโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อีก 46 ไร่ 2 งาน จึงรวม
เป็นเนื้อที่ท้ังหมด 84 ไร่ 

ในด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ  เมื่อเปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2518 มีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบชั่วคราวอยู่ดังนี้ 

อาคารไม้ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง พื้นไม้หลังคามุงกระเบื้อง ยาว 36 เมตร กว้าง 8 เมตร ใช้เป็น
อาคารเรียน (อาคารนี้รื้อแล้วในเมื่อประมาณ ปี 2539) 

อาคารไม้ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หลังคาสังกะสี พ้ืนซีเมนต์ ใช้เป็นที่รับประทานอาหารของ
นักเรียน (อาคารนี้รื้อแล้ว ประมาณปี 2520 เดิมอยู่บริเวณระหว่างสนามบาสเก็ตบอลและหอประชุม -โรง
อาหาร) 

ส้วม 1 หลัง 2 ที ่
อาคารทั้งสามหลังนี้ เคยใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนมัธยมสามัญเดิม  

ที่ทิ้งร้างอยู่  มีสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก  จึงได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ได้แก่ซ่อมหลังคา  ประตู  
หน้าต่ างและพ้ืนห้องเรียน รวมทั้ งฝาไม้บางตอน และจัดท าที่นั่ งรับประทานอาหารให้นัก เรียน 
ในโรงอาหาร  ซ่อมแซมส้วมเดิมที่ ใช้การ ไม่ ได้  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น  12,000 บาท  เงินจ านวนนี้    
นายสาคร  พงษากิจ  ศึกษาธิการอ าเภอมะขามได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

นักเรียนช่วยกันบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่ายและยังมีส่วนที่เหลือมอบให้โรงเรียนเพ่ือจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียนด้วย  

เมื่อเปิดสอนในปีการศึกษาแรกนั้น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) เพียงชั้นเดียว  จ านวน 
2 ห้องเรียน มีนักเรียน  84  คน  ชาย  48 คน  หญิง  36 คน  ครู  4 คน  ชาย 2 คน   
หญิง 2 คน   ครูใหญ่ คือ   นายนิพนธ์  นุตพงษ์  ภารโรงชาย 1 คน 

ในปีงบประมาณ  2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว  แบบ  004 จ านวน  8 ห้องเรียน 
เป็นเงิน  240,000  บาท  ปัจจุบันปรับปรุงเป็นห้องดนตรีไทย ห้องศิลปะ ห้องศูนย์ภาษาจีน และห้องเรียน
บางส่วน 

ปีงบประมาณ 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว แบบ  004  จ านวน 5 ห้องเรียน ปัจจุบัน
ดัดแปลงเป็นโรงอาหาร 

ปีงบประมาณ 2520 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรแบบ 216 ก ครึ่งหลัง  
และได้เพ่ิมเติมเต็มหลังในปีงบประมาณ 2522 โดยร่วมกับเงินบริจาคจ านวน 150,000 บาท  
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 2,440,000  บาท แต่ต้องถูกตัดรายการทาสีและไฟฟ้า ส าหรับไฟฟ้าได้รับ
งบประมาณเพ่ิมภายหลัง  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารส านักงาน และอาคารเรียน 
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โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ  เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียน
มัธยมศึกษาดีเด่น  ประเภท
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ระหว่างปีงบประมาณ 
2526–2530 โรงเรียนเข้า
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่น 2)  
 ในการนี้โรงเรียนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคาร CS 
213 B โรงฝึกงานและอุปกรณ์
ทางการศึกษาต่างๆ เป็นเงินไม่
น้อยกว่า 7 ล้านบาท 

ปี งบประมาณ 2540  โ รง เรี ยนได้ งบประมาณก่อสร้ า งอาคารหอประชุม  –  โรงอาหาร  
แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมขนาดใหญ่และใช้เป็นอาคารพลศึกษาได้เป็นอย่างดี 
เป็นเงินจ านวน  7,193,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/55  ซึ่งเป็นอาคาร

เรียนแบบใหม่ เป็นเงินจ านวน  17,700,000.- บาทแต่มีปัญหาเหมือนกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศคือไม่สามารถ

ก่อสร้างได้ เนื่องจากค่าก่อสร้างจริงสูงกว่ามาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือที่ ศธ 

04229/171 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2556 อนุมัติเปลี่ยนแบบอาคารเรียนเป็น อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 พิเศษ โดย

งบประมาณ 17,700,000 บาท เท่าเดิม ลักษณะของอาคารเรียนแบบ318 ล/38 พิเศษ เป็นอาคาร 4 ชั้นใต้ถุน

โล่ง จ านวน 18 ห้องเรียน แต่เนื่องจากราคาก่อสร้างอาคารเรียนสูงเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ ในการประกวด

ราคาได้ผู้รับจ้าง หลังต่อรองราคา สรุปค่าก่อสร้างที่ 18,000,000 บาท  ท าให้โรงเรียนต้องขอความอนุเคราะห์

จากผู้มีจิตศรัทธา ต่าง ๆ เพื่อหาเงินมาสมทบในการก่อสร้างต่อไป 

 
  

อาคาร 216 ก  สร้างปี พ.ศ. 2520 

สภาพอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 พิเศษ 
ระหว่างก่อสร้าง 
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1.2 ที่ตั้งสถำนศึกษำ/แผนผังโรงเรียน 
 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ตั้งอยู่ เลขที่ 192/3 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84 
ไร่ สภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลูกฟูก สลับที่ราบต่ า สภาพโดยทั่วไปเป็นดินดอน ทางด้านทิศใต้ติดหนองน้ า
สาธารณะหนองตาพอง พ้ืนที่รอบโรงเรียนโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สภาพภูมิศาสตร์
เป็นที่ราบต่ า มีลักษณะเป็นทุ่งรับน้ า  โรงเรียนได้จัดแบ่งพ้ืนที่ตามแผนผังดังนี้ 
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แผนผังโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
มาตราส่วน  1 ：1280 

 
 

  

1. ศำลำเฉลิมพระเกียรติ ร.9    10. อำคำรชั่วครำวจอดรถจักรยำนยนต์นักเรียน 

2. พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน   11. อำคำรหอประชุม-โรงอำหำร แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) 

3. อำคำรเรียน 318 ล/38 พิเศษ   12. ห้องน้ ำนักเรียนหญิง 

4. อำคำรเรียนวิทยำศำสตร์ CS 213 B   13. กลุ่มห้องน้ ำนักเรียนชำย 

5. อำคำรเรียน 216 ก    14. กลุ่มบ้ำนพักครู (7 หน่วย/6 หลัง) 

6. อำคำรชั่วครำว แบบ 004    15. ลำนกีฬำอเนกประสงค์ 

7. อำคำรเรียนกึ่งถำวร 6 ห้องเรียน   16. สนำมตะกร้อ 

8. อำคำรฝึกงำน คหกรรม-อุตสำหกรรม  17. ร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

9. อำคำรฝึกงำนนำฏศิลป์    18. โรงงำนผลิตน้ ำดื่ม 

17 

18 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน เป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป  

 ในการบริหารงานได้น าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน และทีมงาน ร่วมกันบริหารงาน ก ากับดูแลในแต่ละกลุ่มบริหาร และมีคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียน คอยส่งเสริม สนับสนุน และร่วมก ากับดูแล พร้อมทั้งองค์กรที่เข้าร่วมสนับสนุน คือ มูลนิธิการศึกษา
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
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1.4 ข้อมูลบุคลำกร 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ปีกำรศึกษำ 2564 

 
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

อ่ืนๆ รวม 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 1 - - - 1 
คร ู 2 9 7 6 - - - 24  
พนักงานราชการ - - - - - - 1 1 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - 2 2 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - 1 1 

รวมทั้งหมด 2 9 7 8 - - 4 30 

 

1.5 ข้อมูลนักเรียน 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และ มัธยมศึกษำตอนปลำย  
จ ำแนกรำยช้ันและเพศ  ปีกำรศึกษำ 2564 

ชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 54 57 111 

ข้อมูล ณ วันที่ 
25 มิ.ย. 2564 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 52 59 111 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 47 38 85 
มัธยมศึกษำศึกษำตอนต้น 9 153 154 307 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 30 39 69 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 18 29 47 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 36 62 
มัธยมศึกษำศึกษำตอนปลำย 6 74 104 178 

รวมทั้งหมด 15 227 258 485 
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1.6 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำท้องถิน่ 
 

1. ส านักงานเกษตรอ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
2. ส านักงานป่าไม้อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
3. สถานีต ารวจภูธรมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
4. หน่วยปฏิบัติการพิเศษต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  
5. สถานีตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุ จันทบุรี กรมไปรษณีย์โทรเลข อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
6. วัดมะขาม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
7. วัดบ้านอ่าง  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
8. วัดหนองอ้อ  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
9. วัดกระทิง  อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 
10. วัดจันทร์แสงศรี  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
11. วัดป่าคลองมะลิ อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
12. วัดบางจะอ้าย อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
13. อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 
14. อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว  จังหวัดจันทบุรี 
15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 
16. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
17. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
18. ส านักงานโบราณคดีใต้น้ าจังหวัดจันทบุรี 
19. หอสมุดรัชมัคลาภิเษก อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดจันทบุรี 
20. ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการในพระราชด าริ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
21. ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามพระราชด าริฯ วังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี 
22. ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
23. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
24. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 
25. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 
26. ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
27. เทศบาลต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
28. เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
29. เทศบาลต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
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30. เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
31. เทศบาลต าบลฉมัน  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
32. เทศบาลต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
33. องค์การบริหารส่วนต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
34. มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏร าไพพรรณี  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดจันทบุรี 
35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
36. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   
37. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดจันทบุรี 
38. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
39. โรงพยาบาลอ าเภอมะขาม อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
40. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
41. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 11 อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
42. ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 4 จันทบุรี อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
43. สวนสมุนไพรสวนแสงทอง อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
44. ส านักงานเกษตรอ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
45. ส านักงานป่าไม้อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
46. หน่วยปฏิบัติการพิเศษต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  
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1.7 ผลกำรด ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ 
 
ตำรำงที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนท่ัวไป (O-NET) ปีกำรศกึษำ 2563 ของนักเรียน  
     มัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรยีนมะขำมสรรเสริญ 

กลุ่มสำระวชิำ 
ระดับ 

ประเทศ 
เขตพ้ืนที ่ โรงเรียน 

เทียบกับ
เขตพ้ืนที ่
(+สูง/-ต่ ำ) 

เทียบกับ
ระดับ 

ประเทศ 
(+สูง/-ต่ ำ) 

ภาษาไทย 54.29 57.89 47.32 -10.57 -6.97 
คณิตศาสตร ์ 25.46 29.14 21.29 -7.85 -4.17 
วิทยาศาสตร ์ 29.89 31.76 27.48 -4.28 -2.41 
ภาษาอังกฤษ 34.38 37.66 26.70 -10.96 -7.68 

 
ตำรำงที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนท่ัวไป (O-NET) ปีกำรศกึษำ 2563 ของนักเรียน  
     มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรยีนมะขำมสรรเสริญ 

กลุ่มสำระวชิำ 
ระดับ 

ประเทศ 
เขตพ้ืนที ่ โรงเรียน 

เทียบกับ
เขตพ้ืนที ่
(+สูง/-ต่ ำ) 

เทียบกับ
ระดับ 

ประเทศ 
(+สูง/-ต่ ำ) 

ภาษาไทย 44.36 45.24 33.63 -11.61 -10.73 
คณิตศาสตร ์ 26.04 26.98 18.61 -8.37 -7.43 
วิทยาศาสตร ์ 32.68 33.75 27.58 -6.17 -5.10 
สังคมศกึษาฯ 35.93 36.49 32.67 -3.82 -3.26 
ภาษาอังกฤษ 29.94 30.55 23.13 -7.42 -6.81 
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ตำรำงที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  2561- 2563  (ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ) 
 

วิชำ 
ม.3 (O-NET) ม.6 (O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 52.37 53.08 47.32 42.14 31.85 33.63 

คณิตศาสตร์ 24.68 24.18 21.29 21.04 15.58 18.61 

วิทยาศาสตร์ 33.96 28.38 27.48 26.90 25.17 27.58 

สังคมศึกษาฯ    33.42 30.80 32.67 
ภาษาอังกฤษ 25.64 29.69 26.70 24.13 22.54 23.13 
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ตำรำงที่  6 แสดงจ ำนวนครูและนักเรียนที่ได้รับรำงวลัที่ส ำคัญ  ปกีำรศกึษำ 2564  

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ผู้บริหำร 
1. นางสาวณัชชา สร้อยศรี 
 

 
รางวัลบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 

 
ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

ครู 
1. นายไกรวิชญ์  พูลกิจ 

 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 และเหรียญเงิน  
การประกวดเรียงความ  ประเด็น "อยู่อย่าง
พอเพียงแบบโรงเรียนของเรา"  

 
สพม. จบตร. 

2. นางสาวนัทกานท์ สวาสดิ์ 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดเรียงความ  ประเด็น "อยู่อย่าง
พอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 

3. นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลเหรียญทอง และ
เหรียญเงิน การประกวดเรียงความ  ประเด็น "อยู่
อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 

4. นางศิริพร โคตะมา ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) / 
ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ 
ระดับดีเด่น  

สพม. จบตร. 

5. นางสาววันวิสา นาโสม ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) / 
ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระดับดีเยี่ยม 

สพม. จบตร. 

6. นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) / 
ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีเด่น อันดับ 4  

สพม. จบตร. 

นักเรียน 
1. เด็กชายธนากร  อ่ิมมา 
 

 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดเรียงความ  ประเด็น "อยู่อย่าง
พอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

 
สพม. จบตร. 

2. นางสาวกัลย์ธิดา  วารียันต ์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดเรียงความ  
ประเด็น "อยู่อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 
1. เด็กชายธนากร  อ่ิมมา 
 

 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดเรียงความ  ประเด็น "อยู่อย่าง
พอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

 
สพม. จบตร. 

2. นางสาวกัลย์ธิดา  วารียันต ์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดเรียงความ  
ประเด็น "อยู่อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 

3. เด็กหญิงแป้ง  อินทวงศ์ รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดเรียงความ  
ประเด็น "อยู่อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 

4. นางสาวสรัญพร  ครองวงษ์ รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดเรียงความ  
ประเด็น "อยู่อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 

5. นางสาวกนกพร  แสนสระศรี รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดเรียงความ  
ประเด็น "อยู่อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 

6. นางสาวธัญชนก  ทองพูน รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดเรียงความ  
ประเด็น "อยู่อย่างพอเพียงแบบโรงเรียนของเรา" 

สพม. จบตร. 
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ส่วนที่  2 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง โดยยึดแนวทาง จุดเน้นของ ส านักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และบริบท ความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ โดยมีแนวทางดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
          ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทักษะอาชีพด้วยการ
น้อมน าศาสตร์พระราชา ชุมชนมีส่วนร่วม  
พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมผู้เรียน ครู และบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

3. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ    
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จ านวน  7   โครงการ  
1.1 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพ 
1.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้  
1.4 พัฒนาระบบนิเทศภายใน  
1.5 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน  
1.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

  1.7 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จ านวน  2   โครงการ  

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 
2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT และใช้ ICT ในการเรียนรู้  

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน   6   โครงการ  

3.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง  
3.2 ส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
3.3 ส่งเสริมทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน 
3.5 โรงเรียนสุจริต 
3.6 โรงเรียนคุณธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ จ านวน  6  โครงการ  

4.1 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
4.2 ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
4.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
4.5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
4.6 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
 
 

อัตลักษณ ์
  ไหว้งามตา วาจาไพเราะ 
เอกลักษณ ์
  โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดประกอบการจัดสรรปีงบประมาณ 2565 

 

 

ประมาณการรายรับ 

รายการ 2/2564 (ยกมา) 2565 รวม 

เงินอุดหนุนรายหัว 1,101,471.83 1,751,200.00 2,852,671.83 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 573,237.90 439,330.00 1,012,567.90 

งบรายได้สถานศึกษา 555,498.39 1,170,000 1,725,498.39 

รวม 2,230,208.12 3,360,530.00 5,590,738.12 

 
 
ประมาณการรายรับ (2565)     

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

   

(ม.ต้น 306 คน คนละ 3,500 คน/ปี)  1,071,000  
  

(ม.ปลาย 179 คน คนละ 3,800 คน/ปี)  680,200      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

(ม.ต้น 306 คน คนละ 880 คน/ปี)  269,280      

(ม.ปลาย 179 คน คนละ 950 คน/ปี)  170,050      

เงินรายได้สถานศึกษา      

เงินบ ารุงการศึกษา (นักเรียน 485 คน   970,000      

คนละ 2,000 บาท)      

รวม 3,360,530     
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ประมาณการรายจ่าย (2565)     

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ยอดรับมา 

(บาท) 
รายจ่าย (บาท) 

ประเภทของ 
เงินงบประมาณ 

2565 เทอม 2/2564 เทอม 1/2565 

ส ารองจ่าย 680,314.39 476,220.07 204,094.32 

เงินรายได้ 
211,498.39 บาท  

และ 

เงินอุดหนุน 468,816 
บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 700,000.00 490,000.00 210,000.00 เงินรายได ้
ค่าจ้างครู/บคุลากร/ลูกจ้าง 564,000.00 394,800.00 169,200.00 เงินรายได ้
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 70,000.00 49,000.00 21,000.00 เงินอุดหนุน 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ส่วนกลาง 

250,000.00 
175,000.00 75,000.00 

เงินรายได ้

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000.00 35,000.00 35,000.00 เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ครุภณัฑ ์

1,581,714.00 1,581,714.00 

เงินอุดหนุน 
1,142,384 บาทและ

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  

439,330 บาท 
โครงการสรรสร้างเพื่อรากฐาน
ที่มั่นคง 

1,126,971.83 1,126,971.83 
เงินอุดหนุนเหลือจา่ย 

งบประมาณ2564 
โครงการพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เนต็และระบบ
สารสนเทศ  

 320,040  320,040 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนเหลือจ่าย 
งบประมาณ2564 

โครงการกิจกรรมการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 306,498  306,498 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนเหลือจ่าย 
งบประมาณ2564 

รวม  5,590,738.12  5,590,738.12  
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วิชาการ
60.06%บุคคล 10.37%

งบประมาณ 4.28%

ทั่วไป 25.29%

แบ่งส่วนตามกลุ่มงาน 
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ตารางสรุปการใช้เงินตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน รายได ้

พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ รวม 

1. โครงการพัฒนาการหลักสูตรบูรณาการ วิชาการ      ครูหยาดพิรุณ 

   1.1 สะเตม็ศึกษา    10,000    10,000 ครูฤทัยณฏัฐ ์

   1.2 การเลี้ยงผึ้งชันโรง                    14,400    14,400 ครูฤทัยณฏัฐ ์

2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ      ครูหยาดพิรุณ 

   2.1 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาไทย 

  11,050    11,050 กลุ่มสาระภาษาไทย 

   2.2 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  33,185    33,185 กลุ่มสาระสังคมฯ 

   2.3 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
วิทยาศาสตร ์

  43,800    43,800 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

   2.4 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
คณิตศาสตร ์

  24,400    24,400 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

   2.5 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาต่างประเทศ 

  30,000    30,000 กลุ่มสาระต่างประเทศ 

   2.6 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ศิลปะ 

  30,000    30,000 กลุ่มสาระศิลปะ 

   2.7 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

  13,000    13,000 กลุ่มสาระสุขศึกษา 

   2.8 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
งานอาชีพ 

 32,400    32,400 
กลุ่มสาระ 

การงานอาชพี 

   2.9 ส่งเสรมิสนับสนุนด้านวิชาการ   197,765    197,765 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

   2.10 ทัศนศึกษา    160,000  160,000 ครูวีรนุช/ครูนัยนา 

3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ 

วิชาการ      ครูศิรินทรา 

   3.1 พัฒนานักเรียนตามแนวทางการรู้
เรื่องการอ่าน 

 2,000    2,000 
กลุ่มสาระภาษาไทย/

คณิต/วิทย ์

   3.2 สมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้าน  0    0 ทุกกลุ่มสาระฯ 

   3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์  0    0 ครูศิรินทรา 

   3.4 รักการอ่าน ห้องสมดุ  18,000    18,000 ครูนัทกานต ์
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน รายได ้

พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ รวม 

4. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน วิชาการ 0    0 ครูหยาดพิรุณ 

5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ 

วิชาการ      ครูหยาดพิรุณ 

   5.1 เปิดบ้านวิชาการ  8,670  21,330  30,000 ครูหยาดพิรุณ 

   5.2 แข่งขันทักษะวิชาการ  80,000    80,000 ทุกกลุ่มสาระฯ 

   5.3 ปรับความรู้พื้นฐาน  5,000    5,000 ครูหยาดพิรุณ 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 

วิชาการ      ครูสุปัญญา 

   6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT    88,000  88,000 ครูสุปญัญา 

   6.2 พัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ ์  30,000    30,000 ครูปองพล 

   6.3 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  10,000    10,000 ครูศิรินทรา 

7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT และ
ใช้ ICT ในการเรียนรู้ 

วิชาการ 30,000    30,000 ครูสุปัญญา 

8. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง 

ทั่วไป      ครูสุปัญญา 

   8.1 เยี่ยมบ้าน  2,000    2,000 ครูสุปญัญา 

   8.2 ปัจจัยพื้นฐาน  0    0 ครูประจ าช้ัน 

   8.3 แนะแนว  2,000    2,000 ครูฤทัยณฏัฐ ์

   8.4 กยศ.  0    0 ครูฤทัยณฏัฐ ์

   8.5 สนับสนุนทุนการศึกษา  2,400    2,400 ครูฤทัยณฏัฐ ์

9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ทั่วไป      ครูวันเฉลิม 

   9.1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม    50,000  50,000 ครูวีรนุช 

   9.2 ค่ายลูกเสือ    70,000  70,000 ครูวันเฉลมิ 

   9.3 ส่งเสรมิประชาธิปไตย/สภานักเรียน  12,400    12,400 ครูวันวิสา 

   9.4 รักษาดินแดน  1,955    1,955 ครูปองพล 

   9.5 ส่งเสรมิงานจราจร  7,890    7,890 ครูปองพล 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน รายได ้

พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ รวม 

10. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ทั่วไป      ครูมณฑาวีร์ 

   10.1 ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน  52,000    52,000 ครูมณฑาวีร ์

   10.2 อย.น้อย ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  0    0 ครูอารีรตัน ์

   10.3 กีฬาภายใน  20,000    20,000 ครูวันเฉลมิ 

11. โครงการโรงเรียนสีขาว ทั่วไป      ครูสุปัญญา 

   11.1 ป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิ/
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 4,000    4,000 ครูสุปญัญา 

   11.2 To be number 1   1,000    1,000 ครูไกรวิชย ์

   11.3 ห้องเรียนสีขาว  1,000    1,000 ครูไกรวิชย ์

12. โครงการส่งเสริมทักษะอาชพีให้
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

วิชาการ/
ทั่วไป 

     
ครูหยาดพิรุณ/ 
ครูนัทกานต์ 

   12.1 ปลูกผักไฮโดรโพนิกส ์  วิชาการ 5,000    5,000 ครูกนกอร 

   12.2 Zero Waste  วิชาการ 3,000    3,000 ครูนุชจรีย ์

   12.3 สร้างอาชีพนักเรียน/ตลาดอาชีพ  วิชาการ 3,000    3,000 ครูอักษราภัค 

   12.4 โรงน้ าดื่มโรงเรียน ทั่วไป 0    0 ครูเหมือนฝัน 

   12.5 สหกรณ์โรงเรียน ทั่วไป 0    0 ครูจุฑามณ ี

   12.6 สวัสดิการโรงเรียน ทั่วไป 0    0 ครูปองพล 

13. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ความเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทั่วไป      ครูวีรนุช 

   13.1 วันส าคัญทางศาสนา  10,000     10,000  ครูวันวิสา 

   13.2 สอบธรรมสนามหลวง  4,340     4,340  ครูวีรนุช /ครปูิยนุช 

   13.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000    10,000 ครูปิยนุช 

   13.4 ส่งเสริมกจิกรรมนักเรยีน   47,475     47,475 ครูนัทกานต ์

14. โครงการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาการ     50,000  50,000 ครูปองพล 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน รายได ้

พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ รวม 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

บุคคล/
ทั่วไป 

     ครูวัลยา 

   15.1 ศึกษาดูงาน/อบรมพัฒนา บุคคล 105,000    105,000 ครูวัลยา 

   15.2 ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ บุคคล 4,000    4,000 ครูวัลยา 

   15.3 พัฒนาระบบดูแล บริหารจัดการ
งานบุคคล 

บุคคล 10,000    10,000 ครูนุชจรีย ์

   15.4 พัฒนางานธุรการและสารบรรณ ทั่วไป 35,000    35,000 ครูนัยนา 

16. โครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

บุคคล 10,000    10,000 ครูวัลยา 

17. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล 

ทั่วไป      ครูเหมือนฝัน 

   17.1 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/มูลนิธ/ิสมาคมศิษยเ์ก่า 

 4,400    4,400 
ครูเหมือนฝัน/ 

ครูโสภณิ/ 
ครูจุฑามณ ี

   17.2 ประชุมผู้ปกครอง และ 
ภาคีเครือข่าย 

 5,000    5,000 
ครูหยาดพิรุณ 
ครูวันเฉลมิ 

   17.3 คุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร (ITA) 

 0    0 
ครูสุปญัญา/ 
ครูเหมือนฝัน 

   17.4 ความร่วมมือชุมชนและองค์กร
ภายนอก 

 0    0 ครูวันวิสา 

18. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

วิชาการ      ครูก าธร 

    18.1 รายงานผลการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR) 

 7,000    7,000 ครูก าธร 

    18.2 อบรมพัฒนาเพื่อท าความเข้าใจ
การประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 10,000    10,000 ครูก าธร 

    18.3 พัฒนางานวิจัย  3,000    3,000 ครูก าธร 

19. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 

ทั่วไป 103,955    103,955 ครูจีรทีปต์ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน รายได ้

พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ รวม 

20. โครงการพัฒนาระบบงานนโยบาย
และแผน 

งบประมาณ      ครูวุฒิศักดิ์ 

    20.1 ควบคุมภายใน  1,400    1,400 ครูจารุวรรณ 

    20.2 งานแผนงาน  12,000    12,000 
ครูวีรนุช/ 

ครูเหมือนฝัน 

    20.3 งานการเงิน  20,000    20,000 
ครูโสภณิ/ 

ครูมณฑาวีร/์ 
ครูปองพล 

    20.4 งานพัสด ุ  34,314    34,314 
ครูสุปรียา/ 
ครูกนกอร/ 
ครูจารุวรรณ 

21. โครงการโรงเรียนสุจริต วิชาการ 8,000    8,000 ครูวันวิสา 

22. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  วิชาการ 13,000    13,000 ครูวันวิสา 

23. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

วิชาการ 5,000    5,000 
ครูหยาดพิรุณ/ 
ครูเหมือนฝัน 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

- รายละเอียดโครงการ 

- แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏบิัติราชการ 



ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพ (สะเต็มศึกษา) 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า 
งานที่รับผิดชอบ   บริหารวิชาการ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เข้า
ด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์  การคิด
สร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ภายใน 5 ปี จะท าให้มีการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษาครบทุกโรงเรียน   

ดังนั้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  และเพ่ือสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้
จัดท าโครงการสะเต็มศึกษาขึ้นมา   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2.2  เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระอ่ืนที่สามารถบูรณาการได้ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระแบบบูรณาการ STEM ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระแบบบูรณาการ STEM ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรบูรณาการ มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึน

ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
 

 



5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1  S (Study)  ศึกษาและเตรียมการ 

     -  แต่งตั้งคณะท างานโครงการสะเต็มศึกษา  
     -  ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     -  ศึกษาจุดเน้นของสพม.17, ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
     -  เขียนโครงการ 
5.2  A (Analysis)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  วางแผนการจัดกิจกรรม 
5.3  P (Plan)  คณะท างานประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม  
     -  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น 
     -  น าคุณครูทุกท่านศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสะ

เต็มศึกษากับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
     -  คุณครูแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแต่ละภาคเรียน  
5.4  D (Do)  ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ร่วมกันก าหนด 
5.5  E (Evaluation)  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละระดับชั้น 
5.6  I  (Intigrate)  น าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
5.7  R (Report)  จัดท ารายงานผลโครงการ 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน - ม.ค. - ส.ค.65 นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า 

2. อบรมออนไลน์(สสวท.) - 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65 ครูสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สาระที่สามารถบูรณาการ
กิจกรรมได้ 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65 ครูสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สาระที่สามารถ
บูรณาการกิจกรรมได้ 

รวม 10,000   

 
 
 
 
 



8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

  ความขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  จัดส่งครูเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดและสสวท.     

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรบูรณาการ มีความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป  
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระแบบบูรณาการ 
STEM  
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระแบบบูรณาการ STEM  

 
- ประเมินจากสภาพจริง 
- การรายงานกิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
- แบบสังเกต 
- ชิ้นงาน 
- การทดสอบ 

ผลผลิต 
-  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา 
-  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
ในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

 
- การนิเทศ 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่หลากหลาย 
 2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษามากขึ้น  

 
 

 
 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวฤทัยณัฏฐ์   แสงเป๋า) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย)์ 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



 

 
รายละเอียดพัสดุ 

 
 
 

ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเรียนรู้สะเต็มศึกษา   10,000 

รวม 10,000 
 



 

ชื่อโครงการ    บูรณาการอาชีพ (การเลี้ยงผึ้งชันโรง) 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า 
งานที่รับผิดชอบ   บริหารวิชาการ  
 

  
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันบทบาทการด าเนินชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกด้าน เช่น ต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ พัฒนาต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และต้องเรียนรู้การเป็นผู้คิดพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคม ถิ่นฐานของตนขึ้นใช้เอง เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การศึกษาจึงเป็นแนวทางที่คาดหวังในการพัฒนาคนให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ 
ดังนั้นหากต้องการให้คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นโดยยึดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่และพัฒนาต่อ
ยอดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมนั้น การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนไปและต้องมีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย แนวทางในการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวการสอน การเรียนรู้ของ
นักเรียนต้องไม่ใช่สถานการณ์สมมติให้ห้องเรียน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิต
จริงที่สุด มีการน าเอาภูมิปัญญา อาชีพในชุมชนมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะและเกิดทางเลือกในอนาคตหลังจบการศึกษาจากโรงเรียน  
 จากการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในการจัดการเรียนรู้ในข้างต้น โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้เล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้น าความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงชันโรง ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชุมชน
ในอ าเภอมะขามอย่างยาวนาน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งองค์ความรู้เดิม
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในอดีต รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมและทิศทางในการ
พัฒนาต่อในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรง 
 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงชันโรง  
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ในชีวิตจริง 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 



4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์  

      ของการเลี้ยงชันโรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีเจตคติท่ีดีต่อการเลี้ยงชันโรง 
   3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ในชีวิตจริง  

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญ ประโยชน์ ของการเลี้ยงชันโรงไม่น้อยกว่าระดับ 
    2 (ปานกลาง) 

   2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงชันโรงไม่น้อยกว่าระดับ 3 (ดี)  
   3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง 

- จัดท าห้องนิทรรศ “ห้องแหล่งการศึกษาภูมิปัญญาชันโรง” 
ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชันโรงทั้งองค์ความรู้ในท้องถิ่นและ 
องค์ความรู้ใหม่ 
 - วิทยากรรุ่นเยาว์ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

3. สร้างแหล่งอาหารผึ้ง ชันโรง ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 
4. ส่งเสริมพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ 

- จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป        
  รังเปล่าที่นักเรียนผลิตขึ้น 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  
 สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
  



 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้  
การเลี้ยงผึ้งชันโรง 

 7,500 
 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผึ้ง ชันโรงทั้ง
องค์ความรู้ในท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ 
 - วิทยากรรุ่นเยาว์ 

1,600 1,000 
 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

3. สร้างแหล่งอาหารผึ้ง ชันโรง - - - ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 
4. ส่งเสริมพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ 
- จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต และ 
  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป   
  รังเปล่าที่นักเรียนผลิตขึ้น 

4,300  

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

รวม 14,400 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชันโรงทั้งองค์ความรู้ในท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ ครูอาจมีความรู้
ไม่ครอบคลุมและช านาญเพียงพอในการถ่ายถอดองค์ให้แก่นักเรียน 

2. วิทยากรรุ่นเยาว์อาจมีจ านวนน้อยเนื่องจากนักเรียนที่เรียนรู้เกี่ยวกับชันโรงมีเพียงชั้นเรียนเดียว 
3. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไม่มีที่จัดจ าหน่าย  
4. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ 

  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ติดต่อและท าหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงชันโรง
และแนวทางการเลี้ยงในอนาคต โดยวิทยากรอาจมากจากผู้ปกครองนักเรียนหรือศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

2. ประชุม PLC กับคณะครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และนอกกลุ่มสาระ เพ่ือการแก้ปัญหา 
ปรับปรุง โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับชันโรง การเลี้ยง การผลิตที่อยู่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
น ามาบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ ตามธรรมชาติรายวิชาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน
ทิศทางเดียวกัน ผลัดดันให้เป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียน 



3. ติดต่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพ่ือฝากวางขาย  สร้างร้านค้าเพ่ือ
จ าหน่ายผลิตของนักเรียนภายในโรงเรียน  โฆษณาขายสิ้นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และออกบูธ
ขายสินค้าตามงานต่างๆ ในจังหวัด 

4. เขียนรายระเอียดโครงการให้ครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมด ขายสินค้าให้เกิดรายได้ และขอทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1 . นั ก เรียนมี ความรู้ ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ

ความส าคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีเจตคติ 
   ที่ดีต่อการเลี้ยงชันโรง 
3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถ 
   น าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ 
   ในชีวิต 

สังเกต / สอบถามความคิดเห็น สังเกต / สอบถามความคิดเห็น 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความส าคัญ ประโยชน์ ของการเลี้ยงชันโรง
ไม่น้อยกว่าระดับ 2 (ปานกลาง)  

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงชันโรง 
    ไม่น้อยกว่าระดับ 3 (ดี)  

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 

3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ   
   เลี้ยงชันโรงไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

สังเกต / สอบถามความคิดเห็น สังเกต / แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลี้ยงชันโรง การเก็บผลผลิต และแปรรูปจัดจ าหน่าย 
 2)  ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถน าไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
               ในอนาคตหลังจากจบการศึกษา 

 
        ผู้เสนอโครงการ 

                                       (นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า)     
  

     ผู้อนุมัติโครงการ            
                     (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ            



รายการของจัดซื้อพัสดุ 
 

ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้  การเลี้ยงชันโรง 

ล าดับที่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน 
เป็นเงิน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กล่องพร้อมตัวแม่พันธุ์ชันโรง  

2 กล่อง 
1,200    2,400 

2 กระดาษการ์ด A4 4 แพ็ค  150    600 
3 ตู้จัดเก็บอุปกรณ ์1 ตู้ 4,500    4,500 

                                                                        รวม 7,500 
 

 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชันโรงทั้งองค์ความรู้ในท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ 

ล าดับที่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน 
เป็นเงิน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ป้ายไวนิล   400    400 
2 ค่าวิทยากร คนละ 2 ชั่วโมง

จ านวน 2 คน 
400    1,600 

3 อุปกรณ์การอบรม 600    600 
                                                                        รวม 2,600 

 

 ส่งเสริมพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ 

ล าดับที่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน 
เป็นเงิน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ถังสแตนเลส 18 cm  

จ านวน 2 ถัง 
200    400 

2 มีดสแตนเลส 7.5 นิ้ว  
จ านวน 2 ด้าม  

250    500 

3 เหล็กงัดรัง จ านวน 4 อัน 250    1,000 
4 กระชอนสแตนเลส 18 cm  

จ านวน 2 อัน 
300    600 

5 กาพ่นควัน 250    500 
6 ชุดเลี้ยงผึ้ง  600    600 
7 พลาสติกใส PVC  จ านวน 1 ม้วน 700    700 

                                                                       รวม 4,300 
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ถือเป็นหน้าที่หลักของครูทุกคน  ซึ่งจากการทดสอบระดับชาติพบว่าบางกลุ่มสาระมี
ค่าเฉลี่ยต่่า ดังนั้นครูทุกคน จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  
ต้องพยายามพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด  มีทักษะในการแสวงหาความรู้  รู้จักท่างานอย่างเป็นระบบ  
และที่ส่าคัญจะต้องสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการด่ารงชีวิตอย่างพอเพียง  โดยใช้กระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  มีการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด 

 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อให้ครูจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส่าคัญ 
    2.2  เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ของบุคลากร 
    2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2.5  เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
 

3. เป้าหมาย 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน 
 
4. เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ  
 4.1.1 ครูและบุคลากร  นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน   
 4.1.2 พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม มาใช้กับการเรียนรู้อย่างน้อย  1  ชิ้นต่อระดับชั้น ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
      4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 



 4.2.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.2.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 4.2.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 
5.  วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
 

2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565  
3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565  
4 กิจกรรมทัศนศึกษา 28  มกราคม 2565  
5 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565  

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
 สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ. มะขาม  จ. จันทบุรี 
 
7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

11,050 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

33,185 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

43,800 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

24,400 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

30,000 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 



กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

30,000 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

13,000 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

32,400 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 171,600 พ.ย. 64 – ก.ย. 65 กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมทัศนศึกษา 160,000 28 มกราคม 2565 กลุ่มสาระสังคมฯ 

รวม 549,435   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

ครูมีการผลิตสื่อและนวัตกรรมไม่ถึงร้อยละ  50   
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

จัดให้มีการอบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและน่าไปพัฒนาการเรียน 
การสอนต่อไป 
 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output)   

1.  ร้อยละของครูที่จัดท่าและใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 

การนิเทศชั้นเรียน แบบประเมินการนิเทศชั้นเรียน 

2. จ่านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ตามกระบวนการวัดผล  
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3. ร้อยละของนักเรียนในการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกโรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

สอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

5.จ่านวนผลงานนวัตกรรมของนักเรียนอย่างน้อย 
1  ชิ้นต่อระดับชั้น ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การสร้างนวัตกรรม แบบประเมินผลงาน 



ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ครูที่จัดท่าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ  ร้อยละ 80 

การนิเทศชั้นเรียน แบบประเมินการนิเทศชั้นเรียน 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น อย่างน้อย 5 กลุ่ม 

ตามกระบวนการวัดผล  
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3. นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน  ร้อยละ 80  

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา  ร้อยละ 80 

สอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ผลงานนวัตกรรมของนักเรียนอย่างน้อย 1  
ชิ้นต่อระดับชั้น ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 

การสร้างนวัตกรรม แบบประเมินผลงาน 

   
 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    10.2  กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรสูงขึ้น 
    10.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ่านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
         
 



 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยมีความส าคัญต่อคนไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อกัน
แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย คนไทยจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยต้องท าความ 
เข้าใจ ศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา และฝึกฝนให้เกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสารการเรียนรู้การแสวงหาความรู้การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อ 
กัน การสร้างความเป็นเอกภาพของชาติและความจรรโลง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และ 

ประเทศชาติ  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 6 ความว่า“การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุข” ซึ่งนอกจากการฝึกทักษะ
ทางภาษาแล้วยังจ าเป็นต้องศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย ซึ่งเป็นสมบัติที่คนในชาติต้องร่วมกัน
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 
 ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้เห็นความส าคัญที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้และทักษะภาษาไทย ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งจ าช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนา
ตนเองและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยตนเอง 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนและครูได้น าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนและครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 



 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนและครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

เชิงคุณภาพ 
  1. ครูร้อยละ 80 จัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         2. นักเรียน ร้อยละ 80 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. นักเรียนแต่ละระดับชั้นสามารถสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับภาษาไทยได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 
  4. นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 80 มีการน าเสนอผลงานและ 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การจัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เม.ย. 65 
และ ต.ค. 65 

 

2. การสร้างและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดปีการศึกษา  
3. การส่งเสริมนักเรียนเข้าศึกษาในแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
ตลอดปีการศึกษา  

4. การส่งเสริมนักเรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมของตนเอง ตลอดปีการศึกษา  

5. กิจกรรมสืบค้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา  

6. การน าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัด   
      การน าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัดของครูและ

นักเรียนภายในโรงเรียน 

  

           - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 65  
           - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 65  
      การน าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัดของครูและ

นักเรียนภายนอกโรงเรียน 
  

           - กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ก.ค. 65  
           - มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน 
ธ.ค. 64  

และ ก.ย. 65 
 

          - กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูผู้สอน ก.ย. 65  
           - กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของครูผู้สอน ก.ย. 65  
           - การเข้าร่วมแข่งขันรายการอื่น ๆ ตลอดปีการศึกษา  
 
 
 



 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  ถึง  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 
 สถานที่ด าเนินการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี                   
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

- เม.ย.-ต.ค. 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. การสร้างและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1,050 ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3. การส่งเสริมนักเรียนเข้าศึกษาในแหล่งเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4,000 ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

4. การส่งเสริมนักเรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมของ
ตนเอง 

- ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5. กิจกรรมสืบค้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

6. การน าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัด    
    6.1 การน าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัด
ของครูและนักเรียนภายในโรงเรียน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

          - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2,000 26 มิ.ย. 65  

          - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2,000 29 ก.ค. 65  

    6.2 การน าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัด
ของครูและนักเรียนภายนอกโรงเรียน 

2,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

          - กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ  ก.ค. 65  

          - มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

 ธ.ค. 64 
และ ก.ย. 65 

 

         - กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
ครูผู้สอน 

 ก.ย. 65  

          - กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของครูผู้สอน  ก.ย. 65  

          - การเข้าร่วมแข่งขันรายการอื่น ๆ  ตลอดปีการศึกษา  

รวม 11,050   

 
 



 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. นักเรียนเรียนร่วมที่หรือนักเรียนที่มีความพิการ 
  2. การขาดความร่วมมือกันระหว่างครูหรือนักเรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. การวัดผลนักเรียนเรียนร่วมด้วยเครื่องมือหรือเกณฑ์แตกต่างจากนักเรียนปกติ 
  2. การสร้างแรงจูงใจหรือข้อตกลงให้ทุกคนร่วมมือกันเพ่ือปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
     - ครูร้อยละ 80 พัฒนาและจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
     - นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมให้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
     - นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้รับการส่งเสริมให้
สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยได้
อย่างน้อย 1 ชิ้น 
     - นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมให้
น าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัด 

 
- การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
- การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
หรือการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

 
- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
- สถิติการเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
หรือการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

     - ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - นักเรียน ร้อยละ 80 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
     - นักเรียนแต่ละระดับชั้นสามารถสร้าง
นวัตกรรมเก่ียวกับภาษาไทยได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 
    
  - นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ร้อยละ 80 มีการน าเสนอผลงานและ
กิจกรรมตามความถนัด 

- การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- การตรวจจากผลงาน
นักเรียน 
 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
หรือการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- สถิติการเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ผลงานนักเรียน 
- เกณฑ์การประเมินผลงาน
นักเรียน 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
หรือการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ 



 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 10.2 นักเรียนได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 10.3 นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยตนเอง 
 10.4 นักเรียนและครูได้น าเสนอผลงานและกิจกรรมตามความถนัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

  

 
 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์) 

                                           ผู้อนมุัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการขอจัดซ้ือ 
 

ล าดับที่  รายการ ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 
ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กระดาษโรเนียว 95 12 รีม    1,140 
2. หมึก Epson แท้ (ทุกสี) 300 สีละ 2 กล่อง    2,400 
3. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 

(ห่อละ100แผ่น) 
350 6 ห่อ    2,100 

4. สติ๊กเกอร์ใสขนาด A4  
(ห่อละ50แผ่น) 

175 3 ห่อ    525 

5. เยื่อกาวขนาด 1 นิ้ว 40 5 ม้วน    200 
6.  กาว 2 หน้าแบบหนา(5เมตร) 235 5 ม้วน    1,175 
7. กาวแท่ง(ใหญ่) 115 3 แท่ง    345 
8. กระดาษเกียรติบัตร 

(ห่อละ50แผ่น) 
220 2 ห่อ    440 

9. โฟม 3/4นิ้ว 55 5 แผ่น    275 
10. สีไม้ กล่องละ 36 สี 220 10กล่อง    2,200 
11. กระดาษสีคละสี 8 24 แผ่น    192 
 รวม 11,050 

 



ชื่อโครงการ           พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.          ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาววันวิสา  นาโสม  
งานที่รับผิดชอบ          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ด้านการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดให้

สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการด าเนินการฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา วิชาสังคม
ศึกษา เป็นวิชาหนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม เพ่ือให้เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีความสุข การเรียนการสอน จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2542) 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยด าเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯเข้ารับการอบรม/สัมมนา
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และจัดท า / จัดซื้อ / จัดหา สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม ครบถ้วน มาใช้ในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ทักษะพ้ืนฐาน , ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน, ทักษะการท างาน,ทักษะ
พลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม) และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



2.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 

 2) เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยและใช้งานได้สะดวก 
 3) เพื่อจัดหาสื่อและเอกสารการสอนที่ทันสมัย    

4) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 5)  เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนทุกระดับชั้น 
 
4. เป้าหมาย 
    4.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

 1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      2. คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ  

    4.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1)  มีสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาแล้วทุกระดับชั้น 

 2)  ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัยและใช้งานได้สะดวกขึ้น 
 3)  มีสื่อและเอกสารการสอนที่ทันสมัย   
 4)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่งนักเรียนแข่งขัน  ตามโครงการต่าง ๆ ธ.ค. 64 - ก.ย. 65  
2. จัดท าสื่อ นวัตกรรม ในการเรียนการสอน ธ.ค. 64 - ก.ย. 65  
3. ศูนย์สาระสังคมฯ   ปรับปรุงห้องพระพุทธศาสนา/สังคม   ธ.ค. 64 - ก.ย. 65  

    

 

 



   6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565 
สถานที่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
7.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจัดป้ายนิเทศ
จัดซื้ออุปกรณ-์ส่งนักเรียนแข่งขัน 

 10,185  ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ครูวีรนุช 
ครูวันวิสา 

2. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์   5,000 ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ครูปิยนุช 

3. ปรับปรุงห้องพระพุทธศาสนา   
ห้องสังคม   

 10,000  ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ครูปิยนุช 
 

4. ซ่อมปรับปรุงบอร์ดห้องสังคม/  
ซ่อมบ ารุงสื่อ/อุปกรณ์เทคโนฯ 

8,000   ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ครูวีรนุช 
ครูวันวิสา 

รวม 33,185  

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. บางครั้งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด  เช่น การน านักเรียนไปแข่งขัน  เตรียมความ
พร้อมไม่พอกับเวลา  หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 
      2. การใช้ห้องศูนย์การเรียนสาระสังคมฯ และห้องพระพุทธศาสนา  ไม่สามารถใช้ได้ทุกห้องเรียน
เพราะมีจ านวนมาก 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1.ต้องฝึกนักเรียนนอกเวลาเรียน  หรือวันหยุด  สอนเสริมบางเวลาที่เอ้ืออ านวย         
           2.แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนมาใช้ห้องศูนย์ฯโดยการสลับกันในแต่ละระดับชั้น  
 
 
 
 
 



9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1.นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาด้านทักษะ 
กระบวนการและเจตคติ  ในการเรียน 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)   
1)นักเรียนร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น
ร้อยละ 3 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
 

 
10.  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาแล้วทุกระดับชั้น 
 2. ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัยและใช้งานได้สะดวกขึ้น 
 3. มีสื่อและเอกสารการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย  
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5. ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกได้ 

 

 
 

 

  
.............................. ............... ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาววันวิสา  นาโสม) 

  
   ........................ .......................     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



 
 
 

ชื่อโครงการ              พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ที่  ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปองพล นาคพงษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
และเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้มีความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ดีมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้  รู้จักท างานอย่างเป็นระบบ  และที่ส าคัญจะต้องสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียง  โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ได้แสดงความรู้
ความสามารถ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 470 คน 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        นักเรียนและครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 



 
เชิงคุณภาพ 

 1. ครจูัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
          3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. นักเรียนได้ใช้ศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ แสดงออกถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พ.ย.64-ก.ย.65 คณะครูกลุ่มสาระวิทย์ 

2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พ.ย.64-ก.ย.65 คณะครูกลุ่มสาระวิทย์ 
3 กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน พ.ย.64-ก.ย.65 ครูเหมือนฝัน ทองเต็ม 
4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ย.64-ก.ย.65 คณะครูกลุ่มสาระวิทย์ 
5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ย.64-ก.ย.65 คณะครูกลุ่มสาระวิทย์ 
6 ประเมินผล ก.พ. 64 คณะครูกลุ่มสาระวิทย์ 
7 รายงานผลการด าเนินงาน  ต.ค. 64 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์ 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ หอประชุม โรงอาหาร และอาคาร 4 ทศวรรษ 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และสารเคมี - 4800 9,000 พ.ย. 63- ก.ย 64 ครูเหมือนฝัน 

2. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ - 5,000 20,000 ต.ค.63-มี.ค. 64 ครูปองพล 
3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - 5,000 - ก.ค.64-ส.ค. 64 ครูโสภิณ  
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ติว O-net) 

- - - ม.ค.64-ก.พ.64 ครูทุกคน 

5. กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน 

- - - พ.ย. 63- ก.ย 64 ครูเหมือนฝัน 

รวม - 14,800 29,000   

 
 
 



 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมออนไลน์ 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีและเห็น
ความส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถคิด วิเคราะห์ สรุปผล และแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ได้อย่างมีระบบขั้นตอน 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถแสดง
ศักยภาพตามความรู้ความสามารถ 

 
1. สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ท าแบบทดสอบต่าง ๆ  
3.  ผลการแข่งขัน 
4. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ผลการแสดง 

 
1. แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. แบบทดสอบ 
 3. แบบประเมินผลการ
แข่งขัน 
 4. ใบลงทะเบียนเข้า
ร่วมงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ได้รับเกียรติ
บัตร ของขวัญ รางวัล 
3. นักเรียนมีความสุขในการเรียนและการร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1. ท าแบบทดสอบ 
 
2. การจัดกิจกรรมแข่งขัน
เพ่ือคัดเลือก 
3. ท าแบบประเมินความพึง
พอใจ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. แบบทดสอบ 
 
2. แบบรายงานผลการ
ทดสอบ 
 3. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงศักยภาพของตนเอง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล ถูกต้อง 
เหมาะสมทุกคน 

 
 

............................................. ผู้เสนอโครงการ 
        (นายปองพล นาคพงษ์) 



 
 

   
   ................................ ...............     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการขอจัดซ้ือ 
 

ล าดับ
ที่  

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 
ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 สารเคมี 5,000 -  /  5,000 
2 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์/เครื่องแก้ว 5,000 -  /  5,000 
3 หมึก Printer Epson 003 65ml 300 5  /  1,500 
4 กระดาษหน้าปกสี 120 แกรม 

(100แผ่น) 
150 4  /  600 

5 เครื่อง Printer 5,000 1   / 5,000 
6 อุปกรณ์ท าสื่อการเรียนการสอน 1,700 -  /  1,700 
7 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 5,000 - /   5,000 
8 วัสดุอุปกรณ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2,000 -  /  2,000 
9 รางวัลนักเรียน 3,000 -  /  3,000 
10 ตู้เหล็กห้องเคมี 10,000 2    20,000 
 รวม 43,800 

 
 
 
  
 



 

ชื่อโครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฑามณี แต้มทอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย 

จึงมีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือคุณภาพของนักเรียน  
ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆในการจัดการเรี ยนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียน  
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใช้ การเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งคือ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเป้าหมายของโรงเรียนที่ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน     
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดรู้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เพียงพอ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่  
การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการจัดรู้การเรียนแบบ Active Learning 

2. นักเรียนของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 90 ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดรู้การเรียนแบบ Active Learning 



 
3. นักเรียนของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้

ด้วยตนเองได้ตามศักยภาพของตนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนของโรงเรียนมะขามสรรเสริญที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

มีผลการสอบวัดผลระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนของโรงเรียนมะขามสรรเสริญที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

เข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ ในระดับกลุ่มอ าเภอและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. นักเรียนของโรงเรียนมะขามสรรเสริญที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี 
ความพร้อม เพ่ือใช้ในเรียนการสอนนักเรียน 
 (รายละเอียด วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในเอกสารประกอบ )  

ตลอดปี 
ครูวัลยาและ 

ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

2. การฝึกทักษะเพ่ือการแข่งขันทางวิชาการ 
ตลอดปี 

ครูนุชจรีย์และ 
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ติวข้อสอบ O-net ม. 3 และ ม. 6 
(รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในเอกสารประกอบ) 

  ม.ค.– ก.พ. 65 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

4. การจัดตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
- รางวัลการตอบปัญหา ตลอดปี กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน  
(บทเรียนออนไลน์ ) 

ตลอดปี ครจูารุวรรณ 

6. การอบรมการใช้โปรแกรม  GSP ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

พ.ค.- มิ.ย. 65  ครูจุฑามณี 

7. พัฒนาทักษะนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตลอดปี ครจูรีทิปต์ 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน  

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในเอกสาร
ประกอบ) เพ่ือให้พร้อมใช้กับการเรียน
การสอน 

- ตู้เอนกประสงค์ 
- โต๊ะญี่ปุ่น 
- เครื่องปริ้น  สี 
- หมึกพิมพ์ 
- แม็คเย็บกระดาษ ( กลาง ) 
- กระดาษโปสเตอร์สี / กระดาษ 

100 ปอนด ์
- ปากกาไวท์บอร์ด 
- แผ่นพลาสติกใส 

  
 
 
 

 
 

 
3,000 

 
400 

 
500 
300 

 
 
 

 
3,000 
4,000 
3,000 

 
300 

 

 
 
 
 
 

ต.ค.64 
- ก.ย. 65 

 

ครูวัลยาและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. การฝึกทักษะเพ่ือแข่งขันทางวิชาการ 
    

 1,400 
 

 พ.ค.65 
 

ครูนุชจรีย์และ 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ติวข้อสอบ O-net ม.3  
และ ม.6 

   ม.ค. 64 
- 

ก.พ. 64 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4. การจัดกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน 
- รางวัลการตอบปัญหา 

  
 

2,000 

  
ตลอดปี 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการ
สอน (บทเรียนออนไลน์ ) 
-บทเรียนออนไลน์ส าเร็จรูป 

  
 

1,500 

   
ครจูารุวรรณ 

6.การอบรมการใช้โปรแกรม  GSP 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2,500 1,500 
 

  ครูจุฑามณี 
 

7.พัฒนาทักษะนักเรียนที่มีปัญหาการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 1,000         ครจูีทิปต์ 

รวม 2,500 11,600 10,300   



 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง  
1. นักเรียนที่ได้การเรียนรู้แบบ Active Learning อาจมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกัน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ประชุม PLC กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือการแก้ปัญหา และปรับปรุง 

 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
   1)  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดรู้การเรียน
แบบ Active Learning  
   2)  นักเรียนร้อยละ 80 ที่ได้รับการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดรู้การเรียน
แบบ Active Learning มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
สังเกต / สอบถามความ

คิดเห็น 

 
สังเกต / สอบถามความ

คิดเห็น 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

   1) นักเรียนร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
   2) นักเรียนร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดรู้การ
เรียนแบบ Active Learning เพ่ือการมีทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

สอบถามความคิดเห็น 
 

สอบถามความคิดเห็น 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดรู้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ 
 2. ผู้เรียนที่ได้เรียนกระบวนการจัดรู้การเรียนแบบ Active Learning สามารถน ากระบวนการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
 3. ผู้เรียนที่ได้เรียนกระบวนการจัดรู้การเรียนแบบ Active Learning มีทักษะในการท างานและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 4. ผู้เรียนที่ได้เรียนกระบวนการจัดรู้การเรียนแบบ Active Learning มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนที่สูงขึ้น 



 
 

.......................... ...................   ผู้เสนอโครงการ 
   ( นางสาวจุฑามณี แต้มทอง ) 

   
   ..........................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายสุพร พงศ์วิฑูรย์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดขอจัดซื้อ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ 
 ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 

1. ตู้เอนกประสงค์ 3,000    3,000 3,000 
2. โต๊ะญี่ปุ่น 900 4 ตัว   3,600 3,600 
3. เครื่องปริ้น สี Brother 4,700   1 เครื่อง   4,700 4,700 
4. แม็กเย็บกระดาษ 350 1 ตัว   400 400 
5. ลูกแม็ค เบอร์  3  180 10 กล่อง  180  180 
6. หมึกพิมพ์สี Brother 900 4 กล่อง  3,600  3,600 
7. หมึกพิมพ์ ขาวด า 1,500   1  แท่ง  1,500  1,500 
8. ปากกาไวท์บอร์ด 190 3 กล่อง  570  570 
9. โปรแกรมสื่อการสอน 2,000 1 ชุด  2,000  2,000 
10. กระดาษอาร์ตมัน 210 75 2  รีม  150  150 
11. กระดาษโปสเตอร์สี 5 30  แผ่น  150  150 

12. ลิควิค 540 1 แพค  540  540 
13. พลาสติกใส 130 1 แพค  130  130 
14. สันปกขนาด   7  มิล  60 1 แพค  60  60 
15. คลิปหนีบกระดาษ  ขนาดกลาง 35 1 กล่อง  35  60 

16. คลิปหนีบกระดาษ  ขนาดใหญ ่ 60 1 กล่อง  60  60 
17. ค่าจัดกิจกรรม อบรม GSP 2,800  2,800 1,200  4,000 

 รวมเงินทั้งสิ้น      24,400 
 

 
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริพร โคตะมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมไทยตระหนักดีว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ยั่งยืน สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ นอกจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษาญี่ปุ่น ยังมีบทบาทส าคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ และเป็นสื่อส าคัญน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ประกอบกับการเตรียมตัว
พลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) จึงยิ่งมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดการจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานตามบทบาทของ
สถานศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศศึกษาต่อขั้นสูงได้                                                             

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 500 คน                                                                        
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 
   นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 500 คน 
 



 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ และน าไปพัฒนา    

การเรียนของตนเองได้  
 
5. วิธีด าเนินการ/ ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ใช้สอย วัสดุ 

 
ครุภัณฑ์ 

 
1 กิจกรรมวันคริสต์มาส  1,000  30 ธันวาคม 64 นางศิริพร โคตะมา 
2 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ  -  มกราคม 65 นางศิริพร โคตะมา 
3 กิจกรรม“เปิดบ้านวิชาการ มส. 65”  -  14 กุมภาพันธ์ 65 นางศิริพร โคตะมา 
4 กิจกรรมพัฒนาการเรียน 

การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 -  กุมภาพันธ์ 65 
 

นางศิริพร โคตะมา 

5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

 -  กันยายน 65 
 

นางศิริพร โคตะมา 
 

6 กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศของครูผู้สอน/นักเรียน 

 -  กันยายน 65 
 

นางศิริพร โคตะมา 
 

7 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

 -  ตลอดปี 
การศึกษา 

นางศิริพร โคตะมา 
 

8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุ/ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์
ภาษาต่างประเทศ  

 9,000 20,000 ตลอดปี 
การศึกษา 

 

นางศิริพร โคตะมา 
 

 รวม  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000   
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565                                                                   
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี                               
 

 

 



7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ                                                                                            
 ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                  
 1. งบประมาณถูกตัด                                                                                            
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง                                                                                              
 1. บริหารตามงบประมาณที่ได้รับ                                                                                                                             

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 
500 คน 

สังเกต แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาต่างประเทศ และน าไป
พัฒนาการเรียนของตนเองได้ 

สอบถาม 

ความคิดเห็น 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                            
 1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้   

2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศศึกษาต่อขั้นสูงได้ 

 
 

........................ .. ................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางศิริพร โคตะมา) 
   
   .......................... .. ...................     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 

 



รายการขอจัดซ้ือ 
ที ่ รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมวันคริสต์มาส /ค่าขนม 200 5  /  1,000 
2 กิจกรรมค่ายภาษา/ค่าวัสดุ 9,000 -  /  9,000 
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/พริ้นเตอร์ 20,000 -   / 20,000 

(สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000 
 
 



ชื่อโครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายก าธร  ดิษธรรม  
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การจัดการ
เรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงจัดโครงการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
เต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  ขณะเดียวกันศิลปะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจ
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นท าให้เกิดความรัก  ความสามัคคีต่อกันจากการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา นักเรียนมี
ทักษะตามความถนัดและความสนใจทางด้านศิลปะเพ่ิมขึ้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
  2) เพ่ือฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้เกิดความช านาญ 
  3) เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ  

1) นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
2) นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3) นักเรียนร้อยละ 80  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

    

       



 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

1)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
2)  นักเรียนมีทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3)  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนศิลป์ 

1 พ.ย. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ครกู าธร ดิษธรรม 

2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี - นาฏศิลป ์

1 พ.ย. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูหยาดพิรุณ  นวนเจริญ  

3 ซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 พ.ย. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

6. วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนศิลป์ 
      - อุปกรณ์ประกอบการเรียน
ทัศนศิลป์       

- 6,000 - 1 พ.ย. 64 -
30 ก.ย. 65 

ครูก าธร ดิษธรรม 
 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ 
      - Projector 
      - อุปกรณ์ประกอบการเรียน
นาฏศิลป์ 
      - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ที่ช ารุด 

1,000 8,000 15,000 1 พ.ย. 64 -
30 ก.ย. 65 

ครหูยาดพิรุณ   
นวนเจริญ 

รวม 30,000 
 
 



 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. กรณีซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  วันเวลาอาจไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
2. สื่อการเรียนการสอน(ทีวี)เสียเนื่องจากมีมดเข้า จอภาพเสีย ไฟตกบ่อย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ติดตามการซ่อมแซมกับผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 
2. เปลี่ยนจากทีวีเป็นโปรเจคเตอร์เพ่ือสะดวกต่อการใช้และรักษา 

 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1) นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
2)  นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะการ

สร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
      3)  นักเรียนร้อยละ 80  มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินผลงานนักเรียน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบประเมินผลงาน 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
      1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  

2) นักเรียนมีทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน 
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

3)  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินผลงานนักเรียน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
  2) นักเรียนมีทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้เกิดความช านาญ 
  3) นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
............... .............................. ผู้เสนอโครงการ 

            (นายก าธร ดิษธรรม) 
   
   ............................... .. ..............     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายกิจกรรม 

ล าดับ รายการ 
ราคา/ต่อ
หน่วย 

จ านวน เป็นเงิน 

1 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนศิลป์ 

  
6,440 

 - อุปกรณ์การปั้น 40 30 ชุด 1,200 
 - สีน้ าพลาสติก(ขาว,แดง,เหลือง,น้ าเงิน,เขียว,ด า) 200 6 กระป๋อง 1,200 
 - กระดาษ 100 ปอนด์ A2  200 แกรม(ผิวหยาบ) 200 4 เล่ม 800 
 - ปูนพลาสเตอร์ 40 20 กก. 800 
 - สีอะคลิลิก  100 6 หลอด 600 
 - แลคเกอร์กระป๋อง 50 6 กระป๋อง 300 
 - กาว 150 2 กระปุ๊ก 300 
 - สติกกอร์ใส PVC ขนาดใหญ่ 35 24 แผ่น 840 
 - กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 200 1 รีม 200 
 - กระดาษการ์ดขาว 50 แกรม 200 1 รีม 200 

2 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ 

  
23,560 

 สไบผ้าแก้ว 250 6  ผืน 1,500 
 ผ้าพาดบ่า 160 6  ผืน 960 
 ผ้าโทเร(สีแดง) 100 40  หลา 4,000 
 เกาะอกกลีบบัว ข้างหลังเป็นยางยืดอก 26 -36 นิ้ว 350 6  ผืน 2,100 
 Projector 15,000 1ชุด 15,000 

รวม 30,000 
 
 



 

ชื่อโครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวันเฉลิม   รอดบ าเรอ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งในมาตรฐานการจัด
การศึกษายังได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้ เรียน คือ ผู้ เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน เพราะถ้าหากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
โรคภัย อุบัติเหตุมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ก็จะท าให้ผู้เรียนมี
คุณภาพในด้านอ่ืนๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
 2.2 เพ่ือฝึกทักษะนักเรียนทางด้านกีฬา และสุขลักษณะในด้านต่างๆ 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จ านวน 470 คน 
 
4.เป้าหมาย 
      4.1 เชิงปริมาณ  

 1. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน       
สุขศึกษาและพลศึกษา  

4.2 เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาชีวิต 
2.นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ ที่ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างสุขภาพตนเอง 
3.นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 



5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านพลศึกษา พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พ.ย. 64 – ม.ค. 65 ครูวันเฉลิม 
4 ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน เช่น  

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการ  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน พ.ย. 64 – ม.ค. 65 ครูวันเฉลิม 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2564 
 
7. วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 

 
 

พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 

2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านพลศึกษา  10,000  พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 

3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 

 พ.ย. 64 – ม.ค. 65 ครูวันเฉลิม 

4.ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
เช่น ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการ  
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

3,000   พ.ย. 64 – ม.ค. 65 ครูวันเฉลิม 

 
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

กรณเีข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ นักเรียนมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เรื่องขอเวลาเรียนนักเรียนที่ไปท าการแข่งขันวิชาการ 
 
 
 
 
 



9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
2) นักเรียนร้อยละ 80 น าความรู้ที่ได้รับมา

พัฒนางานและเพ่ิมศักยภาพความรับผิดชอบ
ให้ดียิ่งขึ้น 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    ร้อยละ 3 

กระบวนการทดสอบ แบบทดสอบ 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักเรียนมีผลงาน และคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีได้มาตรฐาน พร้อมที่จะให้บริการแก่ 
ชุมชน  หน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  นักเรียนแสดงศักยภาพทางด้านพลศึกษาสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
3)  ผู้ปกครองและชุมชนมีความภาคภูมิใจในความสามารถทางด้านสุขนิสัย และกีฬาของบุตรหลาน 

 
 
 

 
 

(..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายวันเฉลิม รอดบ าเรอ) 
 

 
 
 

     (..............................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 



 

รายละเอียดพัสดุ 
 
 
 

ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1. ค่าอุปกรณ์กีฬา   10,000 
2. เบี้ยเลี้ยงนักเรียน /เครื่องดื่มส าหรับนักกีฬา   3,000 

รวม 13,000 
 

 



 

ชื่อโครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกนกอร คงโพธิ์ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานการเรียนการสอนเป็นงานหลักงานหนึ่งในโรงเรียน ที่ต้องด าเนินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุก
ปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นงานที่ส าคัญจึงมีความจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญจึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทาง
ราชการ 
 
2. วัตถุประสงค ์    
 2.1 เพื่อให้ครูได้จัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขั้น ในวิชาการงานอาชีพ    
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      4.1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน  

เชิงคุณภาพ 
4.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 

 



 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ขั้นเตรียมการ (P) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม  
1.2 น าเสนอโครงการ / กิจกรรมต่อผู้บริหาร 

ต.ค. - พ.ย.64 

 

2 ขั้นด าเนินงาน (D) 
2.1 ด าเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จัดท าสื่อนวัตกรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนการงานอาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพคหกรรม (การท าอาหารและเครื่องดื่ม) 
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม (การปลูกผักปลอดสารพิษและ 
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ) 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องคหกรรมและห้องเกษตรกรรม) 

 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 

 
 3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

3.1 รายงานกิจกรรม 
3.2 ประเมินความส าเร็จของกิจกรรม 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)  
4.1 สรุปประเมินโครงการ 
4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอผู้บริหาร 

 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ.มะขาม  จ. จันทบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

400 

 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

 
กลุ่มสาระการ

งานอาชีพ 

2 จัดท าสื่อนวัตกรรม 2,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ 5,000 

4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ 

5,000 

5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพคหกรรม (การท าอาหาร
และเครื่องดื่ม) 

4,000 

6 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม (การปลูกผัก
ปลอดสารพิษและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ) 6,000 

7 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องคหกรรมและ
ห้องเกษตรกรรม) 10,000 

รวม (สามหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 32,400  

 
  8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาจท าให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไป                                  

ตามแผนที่วางไว้ 
- นักเรียนขาดความรับผิดต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด าเนินกิจกรรมให้เต็มศักยภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ 
-  สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นในการปฏิบัติงาน         

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  

O   - นักเรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาทักษะ                      
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

     และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

- ตามกระบวนการการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
- สังเกต ตรวจสอบ 

 
- เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 ในวิชาการงานอาชีพ 
 

- ตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 
- สังเกต ตรวจสอบ 

- เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูได้จัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 10.2 ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขั้น ในวิชาการงานอาชีพ    
 
 

       ........................ ...............   ผูเ้สนอโครงการ 
         (นางสาวกนกอร  คงโพธิ์)  
 
      
       ................. ....................... ..ผูอ้นุมัติโครงการ 
           (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์)  
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  



 
รายการขอจัดซ้ือ 

ล าดับ
ที่  

รายการ ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 
ใช้

สอย  
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- หมึกพิมพ์ 

 
 

400 

 
 

 1 ชุด 

 
 
/ 

   
 

400 
2 การจัดท านวัตกรรม 

- วัสดุและอุปกรณ์ 
  

 
    

2,000 
3 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ

การงานอาชีพ 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

      
 

5,000 
4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการงานอาชีพ 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

      
 
 

5,000 
5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพคหกรรม 

(การท าอาหารและเครื่องดื่ม) 
- วัสดุและอุปกรณ์ 

      
 

4,000 
6 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 

(การปลูกผักปลอดสารพิษและการ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ) 
- เมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์ผัก 
- ปุ๋ยขี้วัว 
- แกลบดิบ 
- แกลบด า 
- กระถางต้นไม้ 

  
 
 

50 ซอง 
20 กระสอบ 
50 กระสอบ 
50 กระสอบ 

 

  
 
 

20 
30 
60 
30 

  
 
 

1,000 
600 

1,000 
1,500 
1,900 

7 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
(ห้องคหกรรมและห้องเกษตรกรรม) 
- วัสดุและอุปกรณ์ 

      
 

10,000 
รวม ( สามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 32,400 

 



ชื่อโครงการ    ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายก าธร ดิษธรรม 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดท าแบบทดสอบวัดผลผู้เรียน 
  2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3) เพ่ือพัฒนานักเรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
 

2.เป้าหมาย 
      2.1 เชิงปริมาณ  

1) ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและมีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5   
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 5  
3) นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงขึ้นรอ้ยละ 5 สู่ทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 

    
 

         2.2 เชิงคุณภาพ 
1)  ครูและบุคลากรสามารจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดท าแบบทดสอบวัดผลผู้เรียนได้อย่างเต็ม

ความสามารถ 
2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3)  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

 
3. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนการอ านวยความสะดวกและกิจกรรมที่เอ้ือต่อ
การผลิตสื่อนวัตกรรมของครู และให้บริการทางการศึกษา
ทั่วไป 

1ต.ค.-15ต.ค.64 กลุ่มบริหารวิชาการ 

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 1พ.ย.64-30ก.ย.65 กลุ่มบริหารวิชาการ 

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1พ.ย.64-30ก.ย.65 กลุ่มบริหารวิชาการ 
4 ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน เช่น  

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
1พ.ย.64-30ก.ย.65 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



4. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 1  พฤศจิกายน 64 – 30  กันยายน 65 

 
 

5. วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดท าแผนการอ านวยความสะดวกและ
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการผลิตสื่อนวัตกรรม
ของครู และให้บริการทางการศึกษาทั่วไป 

- - - 1 พ.ย.64- 
30ก.ย.65 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- กระดาษ A 4 ขาว 80 แกรม 
- กระดาษพริ้นเอกสาร/ถ่ายเอกสาร A 4      
ขาว  70  แกรม 
- กระดาษการ์ดสี A 4  
- หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ 
- กระดาษโรเนียวบรูฟ A85   
- กระดาษไขริโก้   
- หมึกส าหรับ copy print 
- วัสดุส านักงานต่างๆ  

- 117,765 - 1 พ.ย.64- 
30ก.ย.65 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
-วัสดุอุปกรณ์วัดผลประเมินผล 

- 50,000 - 1 พ.ย.64- 
30ก.ย.65 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน  
- วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน 

- 30,000 - 1 พ.ย.64- 
30ก.ย.65 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

รวม       197,765 บาท 
 
 
6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. วัสดุอุปกรณ์มีการปรับราคาข้ึนลงตามปัจจัยของตลาด 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. จัดการอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อและควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์ 
2. ประชุม PLC กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือการแก้ปัญหา และปรับปรุง 

 



7.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
     1) ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและมีผล
การพัฒนาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5   
     2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ 5  
     3) นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงขึ้นร้อยละ 5  
สู่ทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. รายงานผล 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบรายงานความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
      1) ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและมี
ผลการพัฒนาเพิ่มข้ึน  

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3)  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ือเข้า

ร่วมการแข่งขันสูงขึ้น 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. รายงานผล 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบรายงานความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนมีผลงาน และคุณภาพด้านวิชาการท่ีได้มาตรฐาน พร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชน  
หน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนแสดงศักยภาพทางการศึกษาสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
3) ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญเกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

 
............... .............................. ผู้เสนอโครงการ 

            (นายก าธร ดิษธรรม) 
   
   ............................... .. ..............     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายโครงการ 

 
    

กิจกรรม การด าเนินงาน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคา 

ส่งเสริม
สนับสนุน
วิชาการ 

- กระดาษบรุ๊ฟน้ าตาล 60 แกรม 220รีม 95 20,900 
- กระดาษพริ้นเอกสาร /ถ่ายเอกสาร 56 รีม 110   6,160 
 A 4 –ขาว  70  แกรม       

  - กระดาษการ์ดสี A 4  22  แพ็ค 220   4,840 
  - หมึกส าหรับ copy print 42 กล่อง 550 23,100 
   (4กล่องเล็ก:1กล่องใหญ่)        
  - กระดาษไขริโก้   10 กล่อง 3,000 30,000 
  - หมึกพริ๊นเตอร์ Samsung C43 X Series 10 กล่อง 1,800 18,000 
  - วัสดุส านักงานต่างๆ    19,800 19,800 

  
- กระดาษ A4 ขาว 80 แกรม 
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
(AIO) HP 24-df0014d (4C9H0PA#AKL) 

82 กล่อง 
1 เครื่อง 

 

600 
26,165 

 

48,800 
26,165 

 
  รวม     197,765 

 



 

 

ชื่อโครงการ    กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัยนา ธนะสูตร 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้อย่างหลากหลายโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  และน ามาปฎิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 4) เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 5) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

2.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนทุกระดับชั้น 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

1) นักเรียนทุกระดับชั้น      

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ควบคุม      

    3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) นักเรียนมีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

 2) นักเรียน ได้รับความรู้อย่างหลากหลายโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3) นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

 4) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 



 

4.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  เสนอโครงการ / กิจกรรม เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

 ต.ค. 64 นางสาวนัยนา ธนะสูตร 

2. ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   - เลือกสถานที่ 
   -  ติดต่อ / ประสาน สถานที่ 

 ธ.ค. 64 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3. ก าหนดวัน / เวลา  ม.ค.  65 คณะท างาน 
4. ติดต่อเช่าเหมารถ  (ท าตามระเบียบ        

ว่าด้วยการพานักเรียนไปทัศนศึกษา     
นอกสถานศึกษา) 

160,000 ม.ค.  65 คณะท างาน 

5. แจ้งผู้ปกครอง    คณะท างาน 
6. นักเรียนทัศนศึกษา  จ านวน 1 วัน   คณะท างาน 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่าน 

7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  ก.พ.65 นางสาวนัยนา ธนะสูตร 

คณะท างาน 

     

 รวม 160,000   
 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 
 

  

นักเรียนร้อยละ 100 ที่ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

   
เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม   
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม/

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 



 

 

7.  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนมีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

  2) นักเรียน ได้รับความรู้อย่างหลากหลายโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  3) นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  และน ามาปฎิบัติในชีวิตประจ าวัน 

  4) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  5) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   

 
............... .............................. ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวนัยนา ธนะสูตร) 

   
   ............................... .. ..............     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 

 



 
 

ชื่อโครงการ        พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.      ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา    ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศิรินทรา  ธวชัชัยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เนื่องจากการ
อ่านเป็นวิธีการรับสารรูปแบบหนึ่งที่ท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ ซึ่งในการอ่านแต่ละครั้งจ าเป็นต้องอาศัย
ทักษะการคิดประกอบด้วยเพ่ือให้การอ่านแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้อย่า ง
ถูกต้อง โดยการพัฒนานักเรียนตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) นั้นจะท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน 
และประเมิน คิดวิเคราะห์ จุดประสงค์ของการเขียนจากเรื่องที่ อ่าน รวมทั้งสามารถน าสาระหรือข้อคิดที่พบจาก
เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  ได้ ถือเป็น “การอ่านเพ่ือการเรียนรู้” ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนา
ทักษะการอ่านโดยทั่วไปที่เป็น “การเรียนรู้เพ่ือการอ่าน” ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่านอย่างเป็น
รปูธรรม ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้และรักการอ่านอีกด้วย 
 ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะดังกล่าว 
ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเป็นพลเมืองที่คุณภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน และเขียน ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading literacy) 
  2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนทั้ง 5 ด้านให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  2.3 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน 
 



 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน 
  

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อ่าน และเขียน 
ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 
 2. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์สมรรถนะของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
 3. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับดี
ขึ้นไป  
 4. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน 
ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม 

2. ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
3. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
4. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์ 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 - ระยะเวลาระหว่าง วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 
 - สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
อ่าน เขียน ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading literacy) 
     - การทดสอบก่อนการพัฒนาทักษะ 
     -  การฝึกฝนทักษะทักษะ 
     - การทดสอบหลังการพัฒนาทักษะ 

2,000 ตลอดปีการศึกษา ครูศิรินทรา 

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน  ตลอดปีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
8 กลุ่มสาระ 



กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียน 

 ตลอดปีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 
กลุ่มสาระ 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
     - การประกวดสมุดบันทึกรักการอ่าน 
     - การประกวดหนังสือเล่มเล็กจากการอ่าน
หนังสือนอกเวลา 
     - การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย 

18,000 ตลอดปีการศึกษา ครูนัทกานต์ 

รวม 20,000   

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. นักเรียนเรียนร่วมที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  2. บุคลากรห้องสมุดไม่ตรงกับสายงาน 
  3. ขาดสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายและมาทันสมัย 
  4. ระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม 
  5. การต้องเรียนทางไกลเนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   
  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. การวัดผลนักเรียนเรียนร่วมด้วยเครื่องมือหรือเกณฑ์แตกต่างจากนักเรียนปกติ 
 2. การจัดหาบุคลากรที่ตรงสายงานบรรณารักษ์หรือจัดอบรมบุคลากรแทนสายงาน 
 3. จัดซื้อหรือรับบริจาคสื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัย 
      4. จัดระบบสืบค้นและสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมเหมาะกับการค้นหา   
 5. การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
     -  นักเรียนร้อยละ 80  ได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน และเขียน ตาม
แนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 
   
   - นั ก เรี ยน ร้อยละ  70  ได้ รับ การพั ฒ นา
สมรรถนะของผู้เรียนครบทั้ง 5 ด้าน  

 
- การบันทึกเวลาเรียน 
- การสอบโดยใช้ข้อสอบ
ตามแนวทางการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading literacy) 
- การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
- แบบบันทึกเวลาเรียน 
- ข้อสอบทางการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading literacy) 
 
- แบบประเมินการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 



  -  นั ก เรียน ร้อยละ 70 ได้ รับ การพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนครบทั้ง 8 
ข้อ  
     -  นักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
 

- การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
- การบันทึกข้อมูลการใช้
ห้องสมุด 
- การตรวจจากการบันทึก
รักการอ่านของนักเรียน 
-ภาพถ่าย 

- แบบประเมินการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- บันทึกการใช้ห้องสมุด
และการยืม-คืนหนังสือ 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

     -  นั ก เรียนร้อยละ 80  มีทั กษะการคิด
วิเคราะห์อ่าน และเขียน ตามแนวทางการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading literacy) 
 
 
     - นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
ของผู้เรียนระดับดีข้ึนไป 
     -  นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  7 0  ผ่ า น เก ณ ฑ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับดีขึ้น
ไป  
     -  นักเรียนร้อยละ 70 มีนิสัยรักการอ่านและ
ใฝ่เรียนรู้ 
 

- การสอบโดยใช้ข้อสอบ
ตามแนวทางการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading literacy) 
 
 
- การสังเกต 
 
- การสังเกต 
 
 
- การบันทึกข้อมูลการใช้
ห้องสมุด 
- การตรวจจากการบันทึก
รักการอ่านของนักเรียน 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
- ภาพถ่าย 

- ข้อสอบทางการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading literacy) 
-  เกณฑ์การประเมินผล
การสอบตามแนวทางการรู้
เรื่ อ งการ อ่ าน  (Reading 
literacy) 
- แบบประเมินสมรรถนะ 5 
ด้าน 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- บันทึกการใช้ห้องสมุด
และการยืม-คืนหนังสือ 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
- ภาพถ่าย 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 
 2. นักเรียนมีสมรรถนะของผู้เรียนครบทั้ง 5 ด้าน 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ข้อ 
 4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 

 
 
 



 
 

................. ............................ ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวศิรินทรา ธวัชชยัธรรม) 
   
   ............................... ................     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
รายการขอจัดซ้ือ 

 
ล าดับที่  รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 สมุดบันทึกรักการอ่าน 12 500    6,000 
2 หนังสืออ่านนอกเวลา ได้แก่      14,000 
    หนังสือความสุขของกะทิ       
    หนังสือเด็กชายมะลิวัลย์       
    หนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เสน       
    หนังสือเรืองแสงอรุณ       
    หนังสือบ้านเล็กในป่าใหญ่       
    หนังสือเจ้าน้อยฟอนเติลรอย       
    หนังสือไม่รู้เลยว่ารัก       
    หนังสือเสาหินแห่งกาลเวลา       
    หนังสือหน้าต่างบานแรก       
    หนังสือฉากญี่ปุ่น       
    หนังสือฃวดคนอยู่หนใด       
    หนังสือเส้นเลือดสีขาว       
    หนังสือมิตรภาพต่างสายพันธุ์       
    หนังสือเรไรไลลา       
    หนังสือแว้งที่รัก       
    หนังสือสองแขนที่กอดโลก       
    หนังสือชีวิตทะนง       
    หนังสืออันเฟรดโนเบล       
 รวม 20,000 

 



ชื่อโครงการ         พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
     ( 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
    การจัดการเรียนรู้) 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 
งานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1.  หลักการ และเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การ
พัฒนาผูเรียนให้สมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม   ในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขหรือ การจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้น
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน  2  ประการ  คือ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้
ความช่วยเหลือแกครใูนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 ปัจจุบันโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ควรพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไดทุกด้าน ซึ่ง
โรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้เรียนควรไดรับการพัฒนา ด้านความรูความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร 
จึงไดจัดท าโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค ตามจุดหมายของหลักสูตร  ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครูผูสอนและนักเรียน มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
 
 



3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -  นิเทศการสอน ทุกระดับชั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
 เชิงคุณภาพ 
 -  ครไูด้รับการนิเทศ  และมีผลการปฏิบัติในระดับดี   
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 นิเทศภายใน 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.ประชุมวางแผน 
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ เพ่ือสร้างเข้าใจ
ให้ตรงกัน 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน เพ่ือสร้าง
เขา้ใจให้ตรงกัน 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
2.ด าเนินงานตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ จัดท า
โครงการและก าหนดกิจกรรมการนิ เทศ และ
ก าหนดแผนการนิเทศ 
    - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบบันทึก
ต่างๆ และปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 
    - นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน 
3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
    - ติดตามการนิเทศการสอนภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
ขั้นสรุป 
    - ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 
1 เม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565 

 



    - สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
4.การปรับปรุงแก้ไข 
    - น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา 
 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
(1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

 สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
นิเทศภายใน - 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 กลุ่มบริหารวิชาการ 
  1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย. 65 และคณะครูทุกกลุ่มสาระ 

รวม -   
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. การด าเนินการไม่ตรงตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน  เนื่องจากมีกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก
เข้ามาร่วมในสถานศึกษา 
 2. คณะกรรมการนิเทศภายในมีภารกิจไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการนิเทศพร้อมกันได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 เปลี่ยนแปลงก าหนดการให้ตรงกับเวลาที่เหมาะสม  
 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output)   

1.นิเทศการสอน ทุกระดับชั้นอย่างน้อยเดือนละ  สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 
1 ครั้ง /เดือน/คน   



2.ร้อยละของครูได้รับการนิเทศ สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 
และมีผลการปฏิบัติในระดับดี     
3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร  ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการด าเนินโครงการนิเทศภายใน  การเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ครูได้รับการนิเทศ 1 ครั้ง /เดือน สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 
2.ครูได้รับและมีผลการปฏิบัติในระดับดี   สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 
3.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการนิเทศภายใน   
   
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

1.   ครูได้น าปัญหา อุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไข 
2.   การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.   ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการนิเทศการสอน 
 
 
             

 

 

 

                                          ผู้เสนอโครงการ 

      (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 



 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  ได้มีความรู้ ทักษะขั้นพ้ืนฐานที่สนองความ

ต้องการ  ความสนใจ  และความถนัดของนักเรียน  ภารกิจหลักของโรงเรียนก็คือ  งานวิชาการที่มุ่งพัฒนาให้
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และส่งเสริมศักยภาพภาพของนักเรียนให้ถึงที่สุด  จึงจัดท าโครงการนี้เพ่ือสนับสนุน
หลักการดังกล่าวงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่ง
จะต้องอาศัยการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ดังนั้น
โรงเรียนจึงจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา  และความสามารถของนักเรียน เพ่ื อ
พัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  โดยการจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน   
 พร้อมกับสภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของนักเรียนให้มีการพัฒนา  และปรับตัวให้เข้า
กับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เยาวชนให้มีความรู้  
ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และมีศักยภาพ
ในด้านกิจกรรม กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ   เพ่ือเตรียมพร้อมให้เยาวชน
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต เพ่ือให้เยาวชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียน
มะขามสรรเสริญในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี  และกีฬา  เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนเฉพาะทางในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานผ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัดสู่

     สาธารณชน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านเกณฑ์การปรับพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  



 

 5. เพ่ือเตรียมและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนในการสอบแข่งขันทั้งภายในและภายนอก 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ครูและนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

4. เป้าหมาย 
    4.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอ
เต็มศักยภาพ 
 - นักเรียน ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 ได้น าเสนอผลงานผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัด 
 - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ  80 ผ่านเกณฑ์การปรับความรู้พ้ืนฐาน  5   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - นักเรียนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในระดับกลุ่มอ าเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
 - นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์การปรับความรู้พื้นฐาน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
5.  วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 ครูและนักเรียนน าเสนอผลงานผ่านกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัด 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565  

2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ให้
ปรากฏแก่สาธารณชน 
-กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House) 

11 กุมภาพันธ์ 2565 
( ศุกร์ที่ 2 ของเดือน ก.พ. ) 

 
 

 

3 ปรับความรู้พ้ืนฐานนักเรียนม.1 11 – 13 พฤษภาคม 2565  
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2564 – กันยายน  2565 
 



 

 
 สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ. มะขาม  จ. จันทบุรี 
 
7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 80,000 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย. 65 คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ 
Open House  30,000 11 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 5,000 11 - 13 พ.ค.65   คณะครู 5 กลุ่มสาระฯ 

รวม 115,000   
 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1.กรณีเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ นักเรียนมีความสามารถหลายด้านและมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ 
ต่อการส่งแข่งขันให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการควรมีการส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าเพ่ือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 3. การจัดสรรเวลาในการฝึกซ้อมมีผลต่อการเรียนการสอน 
 4. สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ควรปรับเปลี่ยนเปิดบ้านวิชาการเป็นรูปแบบออนไลน์ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันเฉลี่ยให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ชดเชยเวลาเรียนจากการขอเวลาฝึกซ้อมกิจกรรมเพ่ือติดตามงานและเรียนรู้ทันเพ่ือน 

 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

ผลผลิต (Output)   
1.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังเกตเข้าร่วมกิจกรรม รางวัล เกียรติบัตร 

2. ร้อยละของครูและนักเรียนในการน าเสนอผลงาน
ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัด 

สังเกตจากผลงาน ผลงาน 

3. ร้อยละของนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1ได้ปรับความรู้
พ้ืนฐาน 

วัดความรู้พื้นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 



 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังเกตเข้าร่วมกิจกรรม รางวัล เกียรติบัตร 

2. ครูและนักเรียนในการน าเสนอผลงานผ่านกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัด 

สังเกตจากผลงาน ผลงาน 

3. นักเรียนใหม่ม.1ได้เข้ารับ 
การปรับความรู้พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์   

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบทดสอบ 

 
10.  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานผ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัดสู่     

สาธารณชน 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. เตรียมและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนในการสอบแข่งขันทั้งภายในและภายนอก 

 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ 
 6. นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
 7. นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและสร้างประสบการณ์ในการสอบแข่งขันท้ังภายในและภายนอก 
  
        

 
 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  

กิจกรรม งบประมาณ 
1. การแข่งขันทักษะวิชาการ 
- ค่าท่ีพัก  
- ค่าเดินทาง  
- ค่าจ้างเหมารถ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

80,000 

2.เวทีแลกเปลี่ยน น าเสนอผลงานนักเรียน 
(กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House/ตลาดนัดอาชีพ) 
- ไวนิล 
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระฯ 
- ค่าของที่ระลึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเปิดและมุมถ่ายภาพ 
- ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์และ 
    แบบประเมินผลความพึงพอใจ, 
    เอกสารรับลงทะเบียน 

30,000 

3. ปรับความรู้พ้ืนฐานนักเรียน ม.1 
- ค่าเอกสารจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
- ค่าเอกสารใบความรู้ปรับความรู้พ้ืนฐาน 
- ค่าอาหาร+น้ า วิทยากร  จ านวน  3 วัน 

5,000 

 รวม 115,000 
 

 
 

  
 

 



 
ชื่อโครงการ     เปิดบ้านวิชาการ ม.ส. 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.    ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ) 
ลักษณะกิจกรรม    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 
งานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 2)  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
 3)  เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 
 4)  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด 
 
3. เป้าหมาย    
           3.1  เชิงปริมาณ   
                 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงานน าเสนอในกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ ม.ส. 
           3.2  เชิงคุณภาพ   
                  ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ  80 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และน าเสนอ

ผลงานของนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ให้
ปรากฏแก่สาธารณชน 
-กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House) 

11 กุมภาพันธ์ 2565 
( ศุกร์ที่ 2 ของเดือน ก.พ. ) 

 
 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นกิจกรรม   วันที่  1   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
         วันสิ้นสุดกิจกรรม    วันที่  25  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
 



 
6.  วิธีด าเนินงาน  งบประมาณ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ    
    - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียม
ผลงาน 

- 1  พ.ย. 64 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ    
2. ขั้นด าเนินการ   
 - ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  

  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 - เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร่วมกิจกรรม - ธ.ค. 64 – 
ก.พ.65 

 

  - ด าเนินการจัดกิจกรรม 30,000 11 ก.พ. 65 คณะครูโรงเรียน ม.ส. 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
- 

 
 25 ก.พ. 65 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 
รวม 30,000   

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1.ส ารวจวันเวลาในการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการว่างตรงกัน 
2. ควรประชาสัมพันธ์เชิญผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้น าชุมชน 
3.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรจัดเช้า-บ่าย 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.ควรมีการแข่งขันของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้มีความหลากหลายในแต่ละ

กิจกรรม 
 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่านี้ และจัดกิจกรรมทุกปี 
  
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output)   

1.  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สังเกตเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนในการน าเสนอ
ผลงานผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตาม
ความถนัด 

สังเกตจากผลงาน ผลงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม สังเกตเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 



 
2. ครูและนักเรียนในการน าเสนอผลงานผ่านกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัด 

สังเกตจากผลงาน ผลงาน 

    

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       1)  นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
       2)  นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
       3)  ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 
 
 

 
 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรม 

กลุ่มบริหารวิชาการ  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายไดส้ถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อ่ืนๆ 

 
งาน/กิจกรรม ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

เปิดบ้านวิชาการ ม.ส. 1 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระฯ 18,000  
 2 ค่าของที่ระลึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,000  
 3 ค่าอาหารและน้ าดื่มรับรองผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 3,000 
 

 4 ค่าสถานที่ 3,000  
 5. ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์และ 3,000  
      แบบประเมินผลความพึงพอใจ,   
      เอกสารรับลงทะเบียน   

  รวมเงิน 30,000  

 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ      ปรับความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่  2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
      พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( 3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ 
                                  คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน)  
ลักษณะกิจกรรม     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 
งานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1.  วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและสังคมใหม่ได้ 
 2)  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับความรู้พ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนในปี
การศึกษาใหม่ 
 3)  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักเรียน 
 
2.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                             
 
3. เป้าหมาย    
           3.1 เชิงปริมาณ   
                 นักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา  2565  ทุกคน 
           3.2  เชิงคุณภาพ   
                  นักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา  2565 มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 ปรับความรู้พ้ืนฐานนักเรียน 11 – 13 พฤษภาคม 2565  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   
 วันที่  11   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ถึง วันที่  13   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมอาคาร 4  ทศวรรษ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
 
 



 
6.  วิธีด าเนินงาน  งบประมาณ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางวิชาการ 
- ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดกิจกรรม 

5,000 10 พ.ค.65  คณะครู 5 กลุ่ม
สาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ   
 - เตรียมวัสดุอุปกรณ์  เอกสารในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 11-13 พ.ค.65 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม    
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
- 

 
20 พ.ค.65 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1.ส ารวจวันเวลาในการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการว่างตรงกัน 
2.ควรประชาสัมพันธ์เชิญผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้น าชุมชน 
3.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรจัดเช้า-บ่าย 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.ควรมีการแข่งขันของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้มีความหลากหลายในแต่ละ

กิจกรรม 
 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่านี้ และจัดกิจกรรมทุกปี 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output)   

1. ร้อยละของนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1ได้ปรับ
ความรู้พืน้ฐาน 

วัดความรู้พื้นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนใหม่ม.1ได้เข้ารับการปรับความรู้
พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์   

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบทดสอบ 

 
  
 
 
 
 



 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       1)  นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
       2)  นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
       3)  ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 
 
 

         

 
 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรม 

กลุ่มบริหารวิชาการ   กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาการ ม.1 
ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อ่ืนๆ 

 

งาน/กิจกรรม ที ่ รายการค่าใช้จ่าย หน่วย 
จ านวน

เงิน 
หมาย
เหตุ 

ทางวิชาการส าหรับ
นักเรียน ม.1 

1 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระฯ  
 

 

 2 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ    
  รวมเงิน  5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงการ        ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                          มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุปัญญา  ยังศิริ 
งานที่รับผิดชอบ   พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ICT 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือการพัฒนางานด้าน ICT ให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการเรียนรู้จัดการ และให้บริการ
นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน จึงจัดให้มีบริการการเรียนรู้ ICT ให้นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้และปฏิบัติ ในด้านการจัดท้า website, การเขียนโปรแกรมเบื องต้น, จัดให้มีศูนย์ ICT ที่ให้บริการแก่
นักเรียนและบุคลากรครบวงจร ขยายบริการระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย ให้ครอบคลุมพื นที่ต่างๆ  
ในโรงเรียนและ สามารถให้บริการชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค ์
          1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
 2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี 
 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน และกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนโดยใช้สื่อ ICT 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนทุกระดับชั น โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 486  คน 
- ห้องเรียน e - classroom   จ้านวน 1 ห้อง 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์    จ้านวน 1 ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์  จ้านวน 1 ห้อง 
- ปรับปรุงพื นท่ีให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต   
 
เชิงคุณภาพ 

    - นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการร้อยละ 80  
   



  - ห้องเรียน  e - classroom ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ  
       ให้บริการไดร้้อยละ 80 ของบุคลากร 
    - สามารถให้บริการระบบอินทราเน็ตครอบคลุมพื นที่ทุกจุดในโรงเรียน 
    - ระบบเสียงในโรงเรียนชัดเจน และครอบคลุมพื นที่ในโรงเรียน 
 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
2. งานซ่อมบ้ารุงและพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
3. งานบริการ ICT(ซ่อมบ้ารุงคอมพิวเตอร์) 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  

4. งานประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด้าเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ. มะขาม  จ. จันทบุรี 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายที่ช้ารุด 
- จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์  
  ทดแทนส่วนที่ช้ารุด 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช้ารุด 
- จัดหาอุปกรณ์ทดแทนส่วนที่ ช้ารุด 
- ให้บริการซ่อมบ้ารุงคอมพิวเตอร์และสื่อ ICT แก่   
  นักเรียนและบุคลากรทั่วไป 

88,000 1 ต.ค.64–30 ก.ย.65 นายสุปัญญา ยังศิริ 

งานซ่อมบ ารุงและพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีช้ารุด 
- จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนส่วนที่ช้ารุด 

30,000 1 ต.ค.64–30 ก.ย.65 นายสุปัญญา ยังศิริ 
นายปองพล  นาคพงษ ์

งานประชาสัมพันธ์ 
- ท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ท้าวาระสารโรงเรียน 
- หนังสือท้าเนียบรุ่น ในระดับชั น ม.3 และ ม.6 

10,000 1 ต.ค.64–30 ก.ย.65 นายสุปัญญา ยังศิริ 
นางสาวศิรินทรา 
ธวัชชัยธรรม 

รวม 118,000  

 
 



 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ระยะเวลาในการด้าเนินงานและติดตั งอุปกรณ์ ICT อาจมีความล่าช้า 
      2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือช้านาญการเฉพาะด้านในการจัดซื อและติดตั ง 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. การติดตั งอุปกรณ์ ICT ด้าเนินการในช่วงที่ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน          

     2. หาผู้เชี่ยวชาญหรือช้านาญการเฉพาะด้านในการจัดซื อและติดตั ง 
 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการ
ร้อยละ 80 

 
ส้ารวจข้อมูล 

 

 
แบบส้ารวจข้อมูล 
แบบประเมินผล 

- ห้องเรียน  e-classroom  ห้องโสตฯ  ห้อง
คอมพิวเตอร์  และอ่ืนๆให้บริการได้ร้อยละ 80 

ส้ารวจข้อมูล, 
การใช้งานในห้องฯ 

แบบส้ารวจข้อมูล 
แบบประเมินผล 

สมุดบันทึกการขอใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
- สามารถให้บริการระบบอินทราเน็ตครอบคลุม
พื นที่ทุก 
  จุดในโรงเรียน 

ส้ารวจข้อมูล 
สอบถาม 

แบบส้ารวจข้อมูล 
แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

- สามารถให้บริการระบบอินทราเน็ตครอบคลุม
พื นที่ทุกจุดในโรงเรียน 
 

ส้ารวจข้อมูล 
สอบถาม 

 

แบบส้ารวจข้อมูล 
แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 

- ระบบเสียงในโรงเรียนชัดเจน และครอบคลุม
พื นที่ในโรงเรียน 

ส้ารวจข้อมูล 
สอบถาม 

แบบส้ารวจข้อมูล 
แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ให้บริการกิจกรรมในโรงเรียนได้ครบถ้วน 
และให้บริการแก่ชุมชน 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
 
 



 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานด้าน ICT นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการเรียนรู้จัดการ และให้บริการนักเรียน ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีบริการการเรียนรู้ ICT ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติ สามารถ
ขยายบริการระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย ให้ครอบคลุมพื นที่ต่างๆ ในโรงเรียนสามารถให้บริการ กับ
ชุมชน  ได้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุม 
 

 
 
 

 
(..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 

            (นายสุปัญญา  ยังศิริ) 
             

 
 
 

     (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ้านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
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ชื่อโครงการ        ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                          มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
งานที่รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการน้าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ 
ภายในโรงเรียน ทั งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ 
เกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไข 
ปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ด้าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 3.2 บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนวารสารและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
 2. โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
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เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทัน 

ต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 

5. วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั นเตรียมการ (P) 

1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด้าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท้าโครงการฯ น้าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ต.ค. 64  นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

2 ขั นด้าเนินการ (D) 
2.1 ประชุมคณะท้างานเพ่ือชี แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
2.2 ด้าเนินงานตามโครงการฯ 
-กิจกรรมจัดท้าเว็บไซต์โรงเรียน 
-กิจกรรมจัดท้าวารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-หนังสือท้าเนียบรุ่น ในระดับชั น ม.3 และ ม.6 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

นายสุปัญญา ยังศิริ 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัย
ธรรม 

3 ขั นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด้าเนินงาน และคอยอ้านวยความสะดวกในการ
ด้าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ ก้าหนด 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

4 ขั นประเมินและรายงานผล (A) 
4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2 จัดท้ารายงานโครงการฯ น้าเสนอฝ่ายบริหาร 

ก.ย. 65 นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
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6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ตุลาคม 64 - กันยายน 65 

   สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ. มะขาม  จ. จันทบุรี  

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการที่จ่ายจริง) 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานประชาสัมพันธ์ 10,000 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 นางสาวจารุวรรณ  
ศรัทธา 

รวมงบประมาณ 10,000   
 
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางในเว็บไซต์ยังไม่ทันเหตุการณ์ต่างๆ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. จัดท้าค้าสั่งประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานและจัดกิจกรรมให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางในเว็บไซต์ 
 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียน วารสารและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่างๆ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)   
1. โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 ผ 
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10. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 

วารสาร และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
10.2 โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ

หน่วยงานต่างๆ 
  
 

 
                                         

     (..................................)       ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา) 
 

 
 
 

       (...............................)        ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงการ        ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT และใช้ ICT ในการเรียนรู้  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.ที่  ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและ 
                                          การจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุปัญญา  ยังศิริ 
งานที่รับผิดชอบ   งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 
2560 รวมถึงการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21   และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึง
ด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่   Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 
4. เพ่ือให้มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า 
5. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มาก  

              ที่สุด 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนทุกระดับชั้น 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

    - นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการร้อยละ 80  



   
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน ICT 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
2. การจดัหาอุปกรณ์เพ่ือมาใช้ในการเรียนการสอนด้าน ICT 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
3. การส่งเสริมให้ใช้ ICT อย่างถูกต้อง 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

-การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน ICT 10,000 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุปัญญา  ยังศิริ 

-การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือมาใช้ในการเรียน
การสอนด้าน ICT 

20,000 1 ต.ค. 64– 30 ก.ย. 65 นายสุปัญญา  ยังศิริ 

-การส่งเสริมให้ใช้ ICT อย่างถูกต้อง  1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุปัญญา  ยังศิริ 

รวม 30,000  

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การสร้างสื่อที่ไม่ทันสมัยไม่ทันต่อยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน 
      2. การหาสื่อหรืออุปกรณ์จากแหล่งและศูนย์รวมไกลจากโรงเรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. การสร้างสื่อที่ทันสมัยทันต่อยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน          

     2. วางแผนการจัดซื้อให้ทันต่อการใช้งาน 
 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- ร้อยละ 80 นักเรียนและบุคลากรใช้บริการICT  

 
ส ารวจข้อมูล 

 
แบบส ารวจข้อมูล/แบบประเมินผล 



ผลลัพธ์ (Outcomes)   

- สามาถใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี 
ICT 

ส ารวจข้อมูล แบบส ารวจข้อมูล 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี ICT ในปัจจุบัน 
 2. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ICT ที่หลากหลาย 
 3. นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนด้าน เทคโนโลยี ICT ได้อย่างถูกต้อง 
 4. นักเรียนสามารถน าสื่อหรืออุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และคุมค่า 

 
 
 

 
 

(..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 
           (นายสุปัญญา  ยังศิริ) 

 
 
 

 
     (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 



 

ชื่อโครงการ        การส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่  1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุปัญญา  ยังศิริ 
งานที่รับผิดชอบ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มียุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ท่ี 2 ว่าด้วยประขากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค อีกท้ังยังมีกลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง และมีจุดเน้นด้านผู้เรียนในข้อ 1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน จุดเน้นด้านผู้เรียนในข้อที่ 1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการ
การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือได้ดูแล
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนทุกคน 
 
2. วัตถุประสงค ์
           2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 2.2 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยความอบอุ่น 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ทุกระดับชั้น 
        
  



เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  พึงพอใจในการได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างมีคุณภาพรอบด้าน ในระดับดี ขึ้นไป 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- เยี่ยมบ้าน 
- คัดกรองนักเรียน 

28 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  

2 ปัจจัยพืน้ฐาน 28 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
3 แนะแนว 28 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เยี่ยมบ้าน 
- คัดกรองนักเรียน 

2,000 28 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

ครูสุปัญญา  ยังศิริ 
ครูที่ปรึกษา 

- ปัจจัยพื้นฐาน - 8 พ.ย. 64 ครูฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า  
ครูที่ปรึกษา 

- แนะแนว 2,000 28 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

ครูสุปัญญา  ยังศิริ 
ครูฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า 

- กยศ. - 28 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

ครูฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า 

- สนับสนุนทุนการศึกษา 2,400 28 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

ครูฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า 

รวม 6,400  

 
 
 
 



8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. การเข้าถึงนักเรียนและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      2. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลของครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ไม่ครบ 100% 
       3. ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ต่อกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นเข้าถึง เข้าใจ และรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล          

     2. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลของครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นให้ครบ 100%  
     3. ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน 

 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน ได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ขึ้นไป 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักเรียนมีความสุขกับการมาและอยู่โรงเรียน 
 10.2 การออกเรียนกลางคันของนักเรียนลดลง 
 10.3 ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีเครือข่ายและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 

 
 
 

 
(..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 

           (นายสุปัญญา  ยังศิร)ิ 

 
 
 

 
     (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 



ชื่อโครงการ    สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาส 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.  ข้อที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่  1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า 
งานที่รับผิดชอบ   บริหารงานบริหารทั่วไป  
 

  
1. หลักการและเหตุผล 
  

 สืบเนื่องจากโรงเรียนมะขามสรรเสริญได้ด าเนินโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในทุกปีการศึกษา พบว่าหลายคนนั้นมีฐานะยากจน ที่อาศัยอยู่กับญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบิดา 
มารดา รับผิดชอบเลี้ยงเดี่ยว ท าให้มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสนับสนุนในการเรียนของนักเรียน ส่งผล
ให้นักเรียนบางคนอาจขาดโอกาสในการศึกษา 

โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงจัดท าโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน รวมไปถึง
นักเรียนที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวข้างต้น โดยทางโรงเรียนจะ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน มูลนิธิ ทุนพระราชทานต่างๆ จัดหาทุนให้แก่นักเรียน
อย่างเป็นระบบขั้นตอนตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่
ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือจัดสรรและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิตและ 
             การศึกษา 
 2. นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการเรียน 
 3. นักเรียนสามารถน าทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตและการศึกษา 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิตและการศึกษา 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          1. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิตและการศึกษาได้รับจัดสรรทุนการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2019/02/Form%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_110262.docx-1.pdf
https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2019/02/Form%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_110262.docx-1.pdf


   2. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิตและการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีขวัญก าลังใจ
ในการเรียน 
   3. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 น าทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้
ในการด ารงชีวิตและการศึกษา 

 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์ ของทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาด

แคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิตและการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ 2 (ปานกลาง) 
   2. นักเรียนที่ได้รับทุนมีขวัญก าลังในไม่น้อยกว่าระดับ 3 (ดี)  
   3. นักเรียนน าทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตและการศึกษา 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. ขั้นเตรียมการ (Planning)  

1.1 ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินงาน  
1.2. จัดท าแผนเพื่อขออนุมัติ โครงการ  
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบงาน  

ต.ค.64 ครูฤทัยณฏัฐ์ 

2. 2.ขั้นด าเนินการ (Doing)  
2.1 คัดเลือกนักเรียนที่ยากจน  
2.2 ประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณา 
2.3 มอบทุนการศึกษา /ประสานกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

3. 3.ขั้นตรวจสอบและ ประเมินผล (Checking)  
1. แบบประเมินผล  
2. สรุปผลการประเมิน  

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

4. 4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action)  
1. นาข้อมูลจากการทาโครงการมา ประชุม ปรึกษาหาแนวทางเพ่ือ
ช่วยเหลือรายอื่นต่อไป  
2. จัดเตรียมทาแผนงานและโครงการ ในปีการศึกษาต่อไป  

ส.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  
 สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
  



 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ขั้นเตรียมการ (Planning)  
1.1 ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินงาน  
1.2.จัดท าแผนเพื่อขออนุมัติ โครงการ  
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบงาน 

  

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Doing)  
- ค่าจัดส่งเอกสารหน่วยงานที่สนับสนุน
ทุน 
- จัดท าเอกสารในการด าเนินการ 

  500 

 
 
 

1,900 

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Checking)  
1. แบบประเมินผล  
2. สรุปผลการประเมิน 

  

 ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action)  
1. น าข้อมูลจากการทาโครงการมา 
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางเพ่ือช่วยเหลือ
รายอื่นต่อไป  
2. จัดเตรียมท าแผนงานและโครงการ ใน
ปีการศึกษาต่อไป 

  

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

รวม 2,400 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

ทุนการศึกษาไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่ขาดแคลน 
  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ขอการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก  
 
 
 
 



 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิต

และการศึกษาได้รับจัดสรรทุนการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

2. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิต
และการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีขวัญ
ก าลังใจในการเรียน 

3. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 น าทุนการศึกษาที่
ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตและการศึกษา 

สังเกต / สอบถามความคิดเห็น สังเกต / สอบถามความคิดเห็น 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความส าคัญ ประโยชน์ ของทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ
ด ารงชีวิตและการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ 2 
(ปานกลาง) 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 

2. นักเรียนที่ได้รับทุนมีขวัญก าลังในไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 (ดี) 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 

3. นักเรียนน าทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตและการศึกษา 

สังเกต / สอบถามความคิดเห็น สังเกต / แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา ท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการเรียน รวมถึง
น าทุนที่ได้ไปใช้ในการในการด ารงชีวิตและการศึกษา 
   

        ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า)     
  

     ผู้อนุมัติโครงการ            
                     (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ            



 
รายการของจัดซื้อพัสดุ 

 

 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ 
เป็นเงิน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ค่าจัดส่งเอกสาร 50 10    500 
2 กระดาษปการ์ดสี 180 5    900 
3 หมึกปริ้น 250 4    1,000 

                                 รวม 2,400 
 

  



 

 

ชื่อโครงการ        ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่  1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวีรนุช    กณิกนันต์ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนในสังคมต้องยอมรับซึ่งกันและกัน การที่จะท าให้คนใน
สังคมอยู่อย่างสงบสุขนั้น คนในสังคมจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
ตั้งแต่วัยเด็ก จะท าให้เยาวชนเกิดจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะท าให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคี ของบุคคลในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

 2. เพ่ือพัฒนาจิตให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับชั้น ม. 1  และ  ม. 4 

เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

- นักเรียนระดับชั้น ม. 1  จ านวน  120 คน 
 - นักเรียนระดับชั้น  ม. 4 จ านวน   80 คน 
 - นักเรียนพี่เลี้ยง  จ านวน 10 คน 
 - ครูผู้ควบคุม   15 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรม-จริยธรรม 

 - นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต 
 - นักเรียนสามารถน าความรู้มาเผยแผ่และปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 - นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 



 

 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมคุณธรรม ก.ค 65  

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 กรกฎาคม  พ.ศ   2565   
 สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนมะขามสรเสริญ  อ.มะขาม  จันทบุรี 
 

6. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.เสนอโครงการ / กิจกรรม เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

50,000   ก.ค. 65 ครวูีรนุช 

2.ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - เลือกสถานที่ 
   -  ติดต่อ / ประสาน สถานที่ 

  
 

  สาระสังคมฯ 

3.ก าหนดวัน / เวลา    ก.ค.65  

4.ประสานพระวิทยากร     สาระสังคม/ปกครอง 

5.จัดอบรมนักเรียน จ านวน 3 วัน 2 คืน     สาระสังคม/ปกครอง 

6.ประเมินผลการจัดกิจกรรม    ก.ค. สาระสังคมฯ 

รวม 50,000  

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. เนื่องจากในช่วงวันเวลาในการจัดอบรม  เป็นระยะการป้องกันการระบาดแพร่เชื้อของโรคโควิด 
19  จึงจ าเป็นต้องเว้นระยะห่าง  ดังนั้นในการจัดกิจกรรม จึงไม่สะดวกในเรื่องของการปฎิบัติกิจกรรม 
      2. คาดหวังว่านักจะมีพฤติกรรมดีข้ึน  น ามาปฏิบัติได้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 



 

 

 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. การท ากิจกรรมต้องเว้นระยะห่าง  และใส่แมส  ป้องกันเชื้อโรค         

     2. มอบหมายงานตามค าสั่งหน้าที่รับผิดชอบ 
     3.ประสานความร่วมมือพระวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     4.ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)   
นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10.  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมดีขึ้น 
 2.นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต 
 3.นักเรียนสามารถน าความรู้มาเผยแผ่และปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 4.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
   

                           ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (นางวีรนุช กณิกนันต์)   
  
  

                        ผู้อนุมัติโครงการ            
                                   (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 

                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ            
 
 
 



 

 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 

ระหว่างวันที่          กรกฎาคม 2565   ณ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

ล าดับที่ รายการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าอาหาร นักเรียน   

  ม.1 จ านวน   120*25  =3,000*2 
  ม.4 จ านวน   80*25   =*2,000*2 
อาหารว่าง      200*20  =4,000*2 

  
6,000 
4,000 
8,000 

 

2 ค่าอาหาร ครู / พีเลี้ยง 
 จ านวน   15*40  =600*2 
อาหารว่าง      15*20  =300*2 

  
1,200 
600 

 

3 ค่าอาหาร พระวิทยากร 
 จ านวน   8  รูป 

  
3,000 

 

4 ของรางวัลให้นักเรียน  3,000  
5 ป้ายเวที/จัดโต๊ะหมู่  1,100  
6 อาหารว่าง/น้ าปาณะ  1,100  
7 อุปกรณ์การอบรม/อ่ืน ๆ  7,000  
8 ตอบแทนวิทยากร  15,000  

รวม 50,000  
 



ชื่อโครงการ    กิจกรรมค่ายลูกเสือ–เนตรนารี 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวันเฉลิม   รอดบ าเรอ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมที่จะเสริมให้

ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า และ
ผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้ผู้ เรียนได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถน าไปปรับใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน และสังคมได้เป็นอย่างดี 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2.2 เพ่ือฝึกฝนพัฒนาการท างานกลุ่ม รู้จักบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จ านวน 340 คน 
 

4.เป้าหมาย 
      4.1 เชิงปริมาณ  

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 2. ครูผู้บังคับบัญชาและ พ่ีเลี้ยง 40 คน 
4.2 เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองในการด ารงชีวิต 
2.นักเรียนมีวินัยและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ / กิจกรรม เพื่อพิจารณาอนุมัติ พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 
2 ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 - เลือกสถานที่ 
 -  ติดต่อ / ประสาน สถานที่ 

พ.ย. 64 
ครูวันเฉลิม 

3 ก าหนดวัน / เวลา พ.ย. 64  ครูวันเฉลิม 
4 แจ้งผู้ปกครอง / ขอความอนุเคราะห์พาหนะ เพ่ือรับ / ส่ง

นักเรียน 
ธ.ค.  64 

ครูวันเฉลิม 

5 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี   
จ านวน 3 วัน   2  คืน 

ธ.ค.  64 
ครูวันเฉลิม 

6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม ธ.ค. 64 ครูวันเฉลิม 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่       ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ………………………………….. จังหวัดจันทบุรี    
 
7. วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เสนอโครงการ / กิจกรรม เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

 
 

 
 

พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 

ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - เลือกสถานที่ 
 -  ติดต่อ / ประสาน สถานที่ 

   พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 

ก าหนดวัน / เวลา    พ.ย. 64 ครูวันเฉลิม 
แจ้งผู้ปกครอง / ขอความอนุเคราะห์
พาหนะ เพ่ือรับ / ส่งนักเรียน 

   ธ.ค.  64 ครูวันเฉลิม 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  
ลูกเสือ-เนตรนารี  จ านวน 3 วัน 2  คืน 

70,000   ธ.ค.  64 ครูวันเฉลิม 

ประเมินผลการจัดกิจกรรม    ธ.ค.  64 ครูวันเฉลิม 
 
 



 
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

ยานพาหนะในการน านักเรียนไปเข้าค่ายนอกสถานที่ไม่เพียงพอ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะจากผู้ปกครองนักเรียน 
 

9.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1) นักเรียนร้อยละ 95 เห็นคุณค่าของตนเองใน

การด ารงชีวิต 
สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

 2) นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัยและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)   
1)นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 
สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2)นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมค่ายพักแรม 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม
ความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรม-จริยธรรมดีขึ้น 
2)  นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต 
3)  นักเรียนสามารถน าความรู้มาเผยแผ่และปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 
 
 

 
(....................................... ผู้เสนอโครงการ 

          (นายวันเฉลิม รอดบ าเรอ) 

 
 
 

 
     (.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



 



ชื่อโครงการ    กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.  ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 

                                          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววันวิสา  นาโสม 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  

 

1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวทาง
การจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ก าหนดให้การด าเนินการ คือเรื่องความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23 ข้อ (5) ทั้งนี้ การจัดกระบวนการ
การเรียนรู้ให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาตามศักยภาพ 

   โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่
ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีเจคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย 
  2.2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่

ตามระบอบประชาธิปไตย 



  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงทักษะการท างานเป็นทีม การรู้จักภาวะผู้น า และผู้
ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบร่วมกันตามระบบประชาธิปไตย 

  2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเครือข่ายการท างาน และแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2.5 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมและเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

               3.1  นักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน  498  คน 
      3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 30 คน 

      

 4.เป้าหมาย 
  4.1   เชิงปริมาณ 

 3.1.1นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ได้แสดงออก ถึงทักษะการท างานเป็นทีม  การรู้จักภาวะผู้น า         
ผู้ตามที่ดี  มคีวามรับผิดชอบร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย    

3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 สร้างเครือข่ายการท างาน และแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแสดง 

  3.1.5 นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักเป็นผู้เสียสละและบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเข้าร่วม
การท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

              4.2   เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนทุกคนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
  3.2.2 นักเรียนทุกคนบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเข้าร่วมการท ากิจกรรมต่างๆของ

โรงเรียน 
  3.2.3 นักเรียนทุกคนยอมรับและเรียนรู้แนวทางการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย    

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 กิจกรรมสภานักเรียน 
- เลือกตั้งสภานักเรียน 

ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาววันวิสา  นาโสม 
 

2 กิจกรรมเครื่องหมายสภา มี.ค. 65 นางสาววันวิสา  นาโสม 



 
6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565 

สถานที่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
7.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.เสนอโครงการ / กิจกรรม เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

- - - ต.ค.- พ.ย. 64 นางสาววันวิสา  นาโสม 
 

2.ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง - - - ธ.ค.64 นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวนัทกานต์   สวาสดิ ์

3.ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - ธ.ค.64-ก.ย.65 นางสาววันวิสา  นาโสม 

4.ด าเนินงานตามขั้นตอน 
4.1 กิจกรรมสภานักเรียน 
4.2 กิจกรรมเครื่องหมายสภา 
4.3 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

 
 
3,000 
 

 
8,000 
 
1,400 

 ธ.ค.64-ก.ย.65 นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวนัทกานต์   สวาสดิ ์
 

5.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ

รายงานผล 

- - - ก.ย.64 นางสาววันวิสา  นาโสม 

รวม 12,400 บาท  

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การท ากิจกรรมสภานักเรียนต้องมีการประสานขอความร่วมมือกันทุกฝ่ายดังนั้นบางกิจกรรมจึงท า
ให้เกิดความล่าช้า  และสภานักเรียนบางคนมีความถนัดไม่เท่ากันจึงท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้า 
2. งานชุมชนสัมพันธ์มีการน านักเรียนออกพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งนักเรียนมีความไม่สะดวก
ต่อการเดินทางไปเองต้องมีการประสานกับผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- มีการวางแผนการด าเนินงานโดยการประสานงาน ประชุมคณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน
การจัดกิจกรรมทุกครั้ง 



 
9.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(Outputs) 
3.1 1.  ร้อยละ80 ของนักเรียนทุกคนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ

นักเรียน 
 2.  2. ร้อยละ80 ของนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกคนยอมรับและเรียนรู้แนวทางการ
ปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 
1.สังเกต/สอบถาม 
2.บันทึกผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนน 
3. การสังเกต 

 
1.  แบบประเมิน 
2.  แบบบันทึกผู้มี
สิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้ง 
3.  แบบสังเกต 

3.2    ผลลัพธ์(Outcomes) 
1.นักเรียนร้อยละ80  มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. นักเรียนร้อยละ80 เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
3. นักเรียนร้อยละ80 ได้แสดงออก ถึงทักษะการท างานเป็นทีม  
การรู้จักภาวะผู้น า  ผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบร่วมกันตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
4.นักเรียนร้อยละ80 สร้างเครือข่ายการท างาน  และแสดง
พฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แสดง 
5. นักเรียนร้อยละ80 รู้จักเป็นผู้เสียสละและบ าเพ็ญตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

 
1.สังเกตสอบถาม 
 
2.สังเกต/สอบถาม 
 
3.  การสังเกต 
 
 
4.สังเกต/สอบถาม 
 
 
 
5.สังเกต/สอบถาม 
 
 

 
1.  ผลการ
ประเมิน 
2.  สถิติการใช้
สิทธิ์ลงคะแนน  
    เลือกตั้ง 
3.  แบบสังเกต 
 
4.แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 
 
 
5.แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 
 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1         นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 10.2         นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ 

หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
10.3       นักเรียนได้แสดงออก ถึงทักษะการท างานเป็นทีม  การรู้จักภาวะผู้น า ผู้ตามท่ีดี  มีความ

รับผิดชอบร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย 



  10.4       นักเรียนมีเครือข่ายการท างาน  และแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
การมีวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

               10.5   นักเรียนรู้จักเป็นผู้เสียสละและบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเข้าร่วมการท า
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

.............................. ............... ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาววันวิสา  นาโสม) 
 

    ........................ .......................     ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



รายละเอียดแนบท้าย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
การด าเนินงาน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคา
(บาท) 

1.กิจกรรมสภานักเรียน 8,000 
 
 

1.กระดาษบรู๊ฟ 
2.ผ้าต่วนแบบม้วน 
3.ดอกไม้พลาสติก 
4.เข็มหมุด 
5.กระดาษสาแบบ
ม้วน 
6.กระดาษการ์ดมี
ขอบ 
7.แล็คซีน 
8.ลังพลาสติกมี
ล้อเลื่อน 

20 แผ่น 
1 ม้วน 
2 ลัง 

10 กล่อง 
5 ม้วน 

 
2  รีม 

 
10 ม้วน 
5 ใบ 

10 
1,700 
1,000 

50 
150 

 
250 

 
60 
350 

 

200 
1,700 
2,000 
500 
750 

 

500 
 

1600 
, 1,750 

 

2.กิจกรรมเครื่องหมาย
สภา 

3,000  ปลอกแขนสภา 20 อัน 150 3,000 

3.กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1,400 1.กระดาษสี A4 
ขนาด180แกรม 

2.เทปกาว 

 

4 รีม 
 

10 ม้วน 

 

150 
 

20 

 

600 
 

200 
    รวม     12,400 

*ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 



 

ชื่อโครงการ     รักษาดินแดนและวินัยจราจร 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่3   ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา   
                                          เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที ่1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปองพล นาคพงษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารรัก เทิดทูน และยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้การจราจรของนักเรียนในโรงเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมะขามสรรเสริญจ านวน 33 คน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและของชุมชน 
 2. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีผลงานจากการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่างน้อยคนละ  
3 กิจกรรม  
 3. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจราจรของโรงเรียน 
  

เชิงคุณภาพ 
 1. นักศึกษาวิชาทหารแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ พร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  
 2. นักศึกษาวิชาทหารแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  
          3. นักศึกษาวิชาทหารได้มีส่วนร่วมในการท าให้งานจราจรของนักเรียนในโรงเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
 
 
 
 



 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมนักศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 ชั้นปี  ต.ค. 64 ครูปองพล นาคพงษ์ 

1.1 ชี้แจงกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาวิชาทหารต้องมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตลอดทั้งปี  

ต.ค. 64 ครูปองพล นาคพงษ์ 

1.2 ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่งานจราจรของโรงเรียนที่
นักศึกษาวิชาทหารต้องมีส่วนร่วม 

ต.ค. 64 ครูปองพล นาคพงษ์ 

1.3 ด าเนินกิจกรรมตามแผน    ต.ค.64-ก.ย.65 ครูปองพล นาคพงษ์ 
และนักศึกษาวิชา
ทหารทุกคน  

1.4 ประเมินผล   ต.ค.64-ก.ย.65 ครูปองพล นาคพงษ์ 
1.5 รายงานผลการด าเนินงาน  มี.ค. 65 ครูปองพล นาคพงษ์ 
1.6 วิเคราะห์ ปรับปรุง มี.ค. 65 ครูปองพล นาคพงษ์ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 

6. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - 1,955  พ.ย. 64- ธ.ค. 64 ครูปองพล นาคพงษ์ 

รวม  1,955    

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ความปลอดภัยของนักศึกษาวิชาทหารในการด าเนินกิจกรรม 
  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการคอยควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมทุกๆ
กิจกรรม  

 
 



 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีผลงานในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดอย่างน้อยคนละ 3 
กิจกรรม  
2. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีส่วนร่วมใน
การปฏฏิบัติงานจราจรของโรงเรียน 
 
3. นักศึกษาวิชาทหารร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดี 
ต่อการได้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
- ตรวจแบบบันทึกการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
 
- ตรวจแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานจราจร 
 
 - ตรวจแบบประเมินเจตคติ 

 
- แบบบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 
- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานจราจร 
 
  - แบบประเมินเจตคติ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ได้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. นักศึกษาวิชาทหารสามารถน าความมีระเบียบ
วินัย ความมีจิตสาธารณะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริง 
 

- ตรวจแบบประเมินเจตคติ 
 
- ตรวจแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานจราจร 
- ตรวจภาพถ่าย 

- แบบประเมินเจตคติ 
 
- แบบบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
   

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมะขามสรรเสริญมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัยใน
ตนเองมากข้ึน มีจิตสาธารณะในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจราจรของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

 
 

............... .............................. ผู้เสนอโครงการ 
        (นายปองพล นาคพงษ์) 
 
   
   ................................ ...............     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 



 
รายการขอจัดซ้ือ 

 
ล าดับ

ที่  
รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ถ่านไฟฉาย R20NT/2SL D (แพ็ค 2 

ก้อน) Panasonic NEO 
65 7  /  455 

2 กรวยจราจรขนาด 75 cm. 150 5   / 750 
3 นกหวีด  25 30   / 750 
 รวม 1,955 

 



 
 
 

ชื่อโครงการ     ส่งเสริมงานจราจรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่3   ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา   
                                          เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที ่1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปองพล นาคพงษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานจราจรคือสิ่งที่เกี่ยวข้องนักเรียนเป็นจ านวนมาก เพราะนักเรียนทุกคนต้องเดินทางและนักเรียน
ส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพ่ือเดินทางมาโรงรียน การสร้างระเบียบวิจัยและความปลอดภัยทางจราจรจึง
เป็นสิ่งส าคัญต่อนักเรียน การส่งเสริมพัฒนางานจราจรของโรงเรียนจึงมีความส าคัญ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้การจราจรของนักเรียนในโรงเรียนมีระเบียบวินัยและความปลอดภัยมากขึ้น 
   2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานจราจรของโรงเรียนมะขามสรรเสริญมีคุณภาพมากข้ึน 
     
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจราจรของโรงเรียนให้ดีขึ้น  
 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีระเบียบวินัยในการขับข่ีมากข้ึนและได้รับความปลอดภัยจากการจราจรมากขึ้น  
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ชี้แจงกฎระเบียบการจราจรของโรงเรียนให้นักเรียนเข้าใจ พ.ย.64-ก.ย.65 นายปองพล นาคพงษ์ 

2 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ส าหรับงานจราจร   พ.ย.64-ก.ย.65 นายปองพล นาคพงษ์ 
3 อบรมให้ความรู้เรื่องจราจรให้นักเรียน  พ.ย.64-ก.ย.65 นายปองพล นาคพงษ์ 
4 รายงานผลการด าเนินงาน  ต.ค. 65 นายปองพล นาคพงษ์ 



 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  - 390 7,500 พ.ย. 64 - ก.ย 65 ครูปองพล  

2. ค่าด าเนินการในการจัดอบรม  - - - ต.ค.64 - มี.ค.65 ครูปองพล 

รวม  390 7,500   

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนระหว่างการด าเนินงาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. พัฒนาปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของการจราจร 
 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจราจรของโรงเรียน   

 
- สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม  
-  บันทึกภาพถ่าย 

 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการจราจรมากข้ึน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจราจรของโรงเรียน 

- ภาพถ่าย 
- ให้ท าแบบปนะเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีระเบียบวินัยในการขับข่ียานพาหนะมากขึ้น เคารพกฎจราจร และได้รับความปลอดภัยทาง
จราจรมากข้ึน   

 
 

............... .. ............................ ผู้เสนอโครงการ 
        (นายปองพล นาคพงษ์) 
 
   
   ................................ ...............     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการขอจัดซ้ือ 

 
ล าดับ

ที่  
รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 เหล็กก้ัน 1,500 3   / 4,500 
2 โทรโข่งกระจายเสียง 300 3   / 900 
3 นกหวีด  25 30   / 750 
4 หมวกกันน็อค  120  5   / 600 
5 ถ่านไฟฉาย R20NT/2SL D (แพ็ค 2 

ก้อน) Panasonic NEO 
65 6  /  390 

6 กรวยจราจรขนาด 75 cm. 150 5   / 750  
 รวม 7,890 

 



 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมสุขภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.ที่  ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที ่   ข้อที่ 1 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง, นางศิริพร โคตะมา และนางสาวอารีรัตน์ ธงชัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

1.หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข หากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก็จะส่งผลให้

สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการด าเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน

บริหาร การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยัง

ประสบปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปาก

ของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้ออาหาร ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะน าโรค 

เช่น ยุงลาย รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 2019 ที่ก าลังระบาดอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อัตราการ

เสียชีวิตค่อนข้างสูง มีการติดเชื้ออย่างรุนแรงหากไม่มีการป้องกันอย่างถูกวิธี ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้

ของนักเรียนแลผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพ่ือพัฒนาให้คุณภาพของ 

ผู้เรียนดียิ่งขึ้นเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

และเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ  ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน 

ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้โรงเรียนสามารถ

ก้าวสู่ระดับดีมาก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งให้จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งใน

มาตรฐานการจัดการศึกษายังได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน คือผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน เพราะถ้าหากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรู้จักการดูแลสุขภาวะของ

ตนเองและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด และปลอดจากโรคภัย อุบัติเหตุ และมีความมั่นใจในตนเอง กล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ก็จะเป็นการส่งเสริมและท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่



ดีในด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้งานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสังคม อันเป็น

การพัฒนาคนซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของทางราชการ เพ่ือให้บริการ 

ทางด้านสุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล  การป้องกัน  และการส่ งเสริมสุขภาพเพ่ือให้ทุกคนในโรงเรียนได้มี

ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์  ทัศนคติทางอนามัยที่ถูกต้อง 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรคภัย มีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการดูแลสุขภาวะของตนเอง และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันได ้ 
2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้และมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

กับผู้อ่ืน 
2.4 ส่งเสริมและท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีในด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ  และมีสุขภาวะ                 

ที่ด ี
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญจ านวน 485 คน 
 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            4.1 นักเรียนร้อยละ 90 รู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี 
              4.2 นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักวิธีการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
            4.3 นักเรียนร้อยละ 80 น าทักษะความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคล
ในครอบครัว  

เชิงคุณภาพ 
    4.1 นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  
    4.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.3 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และมีสุขภาวะของเหงือก 

และฟันที่ด ี
 
 



5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ขั้นเตรียมการ (P) 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
 ก.ย.64 - ต.ค.64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
ตามความ
เหมาะสม 

2 ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

พ.ย.64 - ส.ค.65 
 

2.2 ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- งานจัดซื้อวัสดุ ยาและเวชภัณฑ์  
- งานจัดซื้อหน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ 
- งานจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการสร้างสรรค์การท างาน                               
( เครื่องพิมพ์เอกสาร, น้ าหมึกเครื่องพิมพ์, กระดาษ, ตู้เย็น, ตู้เก็บ
เอกสาร, ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ ฯลฯ ) 
- งานจัดซื้อฉากก้ันเตียงผู้ป่วยชาย – หญิง       
- งานปรับปรุงและติดตั้งประตูกระจกห้องพยาบาล 2 บาน 
(ค่าจ้าง+ค่าอุปกรณ์) 
- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
- กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 
- กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร (อย.น้อย) 
- กิจกรรมปลอดลูกน้ ายุงลายป้องกันไข้เลือดออกและการควบคุม
โรคต่างๆ 
- งานอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม 

5 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

      ก.ย.- ต.ค.65 

6 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
 
 



 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ.มะขาม  จ. จันทบุรี  
 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

- จัดซื้อวัสดุ ยาและ เวชภัณฑ์  3,000  
 
 
 
 

พ.ย.64.- ส.ค.65 

 
 
 
 
 

 

งานอนามัย 

- จัดซื้อหน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ 5,600 
- จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการสร้างสรรค์การท างาน  
( เครื่องพิมพ์เอกสาร, น้ าหมึกเครื่องพิมพ์, กระดาษ, 
ตู้เย็น, ตู้เก็บเอกสาร, ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
โครงการ ฯลฯ ) 

24,000 

- จัดซื้อฉากกั้นเตียงผู้ป่วยชาย - หญิง  2,500 
- ปรับปรุงและติดตั้งประตูกระจกห้องพยาบาล      
2 บาน (ค่าจ้าง+อุปกรณ์) 

15,000 
 

- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน  
- กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข  
- กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร 
(อย.น้อย) 

 

- กิจกรรมปลอดลูกน้ ายุงลายป้องกันไข้เลือดออก
และการควบคุมโรคต่างๆ 

 

-  อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม 1,900 
รวม ( ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 52,000 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ปัจจัยความเสี่ยง   
   - บางกิจกรรมด าเนินการได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                       
โคโรน่า 2019    
   - ราคาวัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้นกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติ 
 - งบประมาณที่ใช้อาจถูกตัด 
  
 



          แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
  - ปรับกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น 
  - จัดหาวัสดุภัณฑ์ในราคาที่สมเหตุสมผลมากท่ีสุด 
  - บริหารตามงบประมาณท่ีได้รับ       
                                                                                                                    
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)   
- นักเรียนร้อยละ 90 ทุกระดับชั้นมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
- นักเรยีนร้อยละ 70 มีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- คร,ู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 70 ได้รับ
วัคซีนตามที่ก าหนด 

 
- สอบถาม,ตรวจสอบ
น้ าหนัก ส่วนสูง และ การ
เจริญเติบโต  
- ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย   
- ตรวจสอบ 

 
- เกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุขและแบบบันทึก    
- เกณฑ์กรมพลศึกษา และ     
แบบบันทึก   
- รายงานการฉีดวัคซีนโค
วิด2019 

ผลลัพธ์ (Outcomes)       

- นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงมีการเจริญเติบโต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
10.2 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  และได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และการเลือกบริโภค

อาหาร ที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีความรู้ในเรื่องทักษะชีวิต มีสุขภาพฟันและเหงือกท่ีแข็งแรง 
 10.3 มีวัสดุ ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการดูแลนักเรียนและบุคลากร  
 10.4 มีอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์พร้อมเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน มีความสะอาดเรียบร้อยเป็น
สัดส่วน และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานและเพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินทาง
ราชการ 

                                          
                                     ผู้เสนอโครงการ 
     (นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง) 

                                 
                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



 

รายการขอจัดซ้ือ 
 

ล าดับ
ที่  

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 
ใช้

สอย  
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 วัสดุ ยา และเวชภัณฑ์ 3,000   /  3,000 
2 จัดซื้อหน้ากากอนามัย, เจลลา้งมือ   /   5,600 
3 วัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงาน 

- เครื่องพิมพ์เอกสาร 
- น้ าหมึกเครื่องพิมพ์ 
 - กระดาษ A4  
- ตู้เย็น 2 ประต ู
- ตู้เก็บเอกสาร 
- ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
โครงการ 

 
4,990 
2,000 

115 
12,990 
1,675 
2,000 

 
1 เครื่อง 

1 ชุด 
3 รีม 

1 เครื่อง 
1 ตู้ 

 

 
 
/ 
/ 
 

 
/ 
 

 
 
 
 
/ 
/ 

 
4,990 
2,000 

345 
12,990 
1,675 
2,000 

 
4 ฉากกั้นเตียง 2,500 1 ชุด  

 
/  

 
2,500 

 
5 ปรับปรุงและติดตั้งประตูกระจกห้อง

พยาบาล  2 บาน (ค่าจ้าง+อุปกรณ์) 
15,000 2 บาน  /  15,000 

6 อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการจัด
กิจกรรม 

1,900  /   1,900 

รวม ( ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 52,000 
 

 



 

ชื่อโครงการ    กิจกรรมกีฬาภายใน “แคแสดเกมส์” 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 

                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวันเฉลิม   รอดบ าเรอ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและลพศึกษาจะสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มี โอกาสเข้า 

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา   เพราะกีฬานอกจากจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  ด้านทักษะ สุขภาพและ
พลานามัยที่สมบูรณ์  ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   สร้างความสามัคคี   รักสถาบันตนเองแก่
นักเรียนและรักการออกก าลังกาย เป็นประจ า  อย่างยั่งยืน   ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพท้ังทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน 
2.2 เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการท างานเป็นทีม 
2.3 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ในการอยู่รวมกันใน

สังคมได้เป็นอย่างด ี
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน  เพ่ือเป็นตัวแทนนักกีฬา 

ของโรงเรียน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จ านวน 470 คน 
 
4.เป้าหมาย 
      4.1 เชิงปริมาณ  

4.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  สามารถท างานร่วมกันเป็นอย่างดี 
และส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย   คิดเป็นร้อยละ 95 

4.1.2 นักเรียนตัวแทนของคณะสีต่างๆ  ทุกคนได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา  และแสดงออก   
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ   คิดเป็นร้อยละ 95 

 



4.2 เชิงคุณภาพ 
                    4.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย 
 4.2.2 ได้นักกีฬา-กรีฑา  ตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขออนุมัติโครงการ ก.พ. 65 ครูวันเฉลิม 
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ก.พ. 65 ครูวันเฉลิม 
3 จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ก.พ. 65 ครูวันเฉลิม 
4 จัดการแข่งขันกีฬา  ก.พ. 65 ครูวันเฉลิม 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
7. วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ขออนุมัติโครงการ    ม.ค. 65 ครูวันเฉลิม 

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  20,000  ก.พ. 65 ครูวันเฉลิม 

3. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่างๆ 

 
 
 

 ก.พ. 65 ครูวันเฉลิม 

4. จัดการแข่งขันกีฬา     ก.พ. 65 ครูวันเฉลิม 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

สนามแข่งขันกีฬามีความไม่พร้อม และอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บแก่นักกีฬา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เทศบาลเพื่อเข้ามาปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ 

 
 
 
 



 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัด

กีฬาภายใน 
2) นักเรียนร้อยละ 80 น าความรู้ที่ได้รับมา

พัฒนางานและเพ่ิมศักยภาพความรับผิดชอบ
ให้ดียิ่งขึ้น 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    ร้อยละ 3 

กระบวนการทดสอบ แบบทดสอบ 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
10.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 10.3 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 

 
 
 

 
(..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 

          (นายวันเฉลิม รอดบ าเรอ) 

 
 
 

     (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 

  



รายละเอียดพัสดุ 
 
 
 

ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1. ค่าอุปกรณ์กีฬา   5,000 
2. ค่าใช้จ่ายประจ าสี   10,000 
3. ของรางวัล   5,000 

รวม 20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงการ        โรงเรียนสีขาว  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่  1. คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุปัญญา  ยังศิริ,  นายไกรวิชญ์  พูลกิจ 
งานที่รับผิดชอบ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้าน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ
วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ด าเนินวิถีชีวิตที่
เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ ว การป้องกันและ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยข้องกับยาเสพติด เป็น
ปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรม
เสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุขการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

กอปรกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมียุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการขยายโอกาสเข้าถึ ง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
โดยมีเป้าประสงค์ที่ 2 ว่าด้วยประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค และมีจุดเน้นด้านผู้เรียนในข้อ 1.2 ว่านักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 



โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือตอบสนองกับ
นโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์,เป้าประสงค์,จุดเน้นด้านผู้เรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งได้ถือเป็นบทบาทที่ได้รับมอบหมายอันส าคัญยิ่ง เพ่ือการบูรณาการและการเชื่อมต่อการท างานด้านการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนวัยเสี่ยงระดับมัธยมศึกษา ด าเนินการจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงนักเรียนให้ได้มากที่สุด  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยง 
3. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
4. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด  
5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ  

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้พ้นภัยยาเสพติดและจัดกิจกรรม 
              รณรงค์ต้านยาเสพติด  

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 90  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. สถานศึกษาปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ด าเนินการตลอดปี งปม.  
2. สถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ด าเนินการตลอดปี งปม. 
3. To Be Number One 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
4. ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ด าเนินการตลอดปี งปม. 
5. ห้องเรียนสีขาว 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ด าเนินการตลอดปี งปม. 
 
 
 
 



 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา วันที่ 1 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 2,000  1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นายสุปัญญา  ยังศิริ 
นายไกรวิชญ์  พูลกิจ 

To Be Number One  1,000  1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นายสุปัญญา  ยังศิริ 
นายไกรวิชญ์  พูลกิจ 

ห้องเรียนสีขาว  1,000  1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย.65 

นายสุปัญญา  ยังศิริ 
นายไกรวิชญ์  พูลกิจ 

กิจกรรมประกวด เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 

 2,000  1 มิ.ย. 65- 
30 มิ.ย. 65 

นายสุปัญญา  ยังศิริ 
นายไกรวิชญ์  พูลกิจ 

รวม 6,000 บาท 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. นักเรียนไม่รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดและมีความเสี่ยงเข้าใกล้กับยาเสพติด 
       2. นักเรียนมาโรงเรียนไม่เต็มจ านวนในแต่ละวัน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และเฝ้าติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยง 

 2. ให้ครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีผลการตรวจปัสสาวะเป็นลบ 

 
ตรวจปัสสาวะ 

 
เครื่องตรวจปัสสาวะ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของในระดับดี ขึ้นไป 
2.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

สังเกต/สอบถาม 
 
สังเกต/สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 



 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติดที่อยู่รอบ ๆ ตัว 
 2. นักเรียนได้รับความรู้จากการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 3. นักเรียนไม่คิดริที่จะลองยาเสพติดและกล้าปฏิเสธจากการชักชวนจากเพ่ือนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 4. นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 5. โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นโรงเรียนสีขาวที่ปลอดจากยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 

 

 

 

(..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 

            (นายไกรวิชญ์  พูลกิจ) 

 

 

 

     ( 

.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายการขอจัดซ้ือ 
 

ล าดับที่  รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 
ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ขนาด กว้าง 1 x 
2 เมตร) 

750 2 ป้าย    1,500 
 

2. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 
(ห่อละ100แผ่น) 

350 6 ห่อ    2,100 

3. สติ๊กเกอร์ใสขนาด A4  
(ห่อละ50แผ่น) 

175 3 ห่อ    525 

4. เยื่อกาวขนาด 1 นิ้ว 40 5 ม้วน    200 
5. กระดาษเกียรติบัตร 

(ห่อละ50แผ่น) 
220 2 ห่อ    440 

6. รางวัลส าหรับนักเรียน (ปากกา 
สมุดโน้ต ขนม) 

     1,235 

 รวม 6,000 
 



ชื่อโครงการ          ส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่  21 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.    ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
     ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 
งานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การท างาน  และการมีรายได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ  เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ปกติทั่วไปทุกคน และ
เป็นเป้าหมายขั้นต่ าในการพัฒนาของทุกประเทศ   

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา  ความจ าเป็นที่
ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา 
โดยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถม และมัธยม ที่เรียกว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้เด็ก
เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต   ในระดับมัธยมปลายและ
อาชีวศึกษา เด็กจะเริ่มบ่งบอกความสนใจ ความถนัดของตนเอง โดยเลือกสายการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งเชิง
ช่างฝีมือ การบริการ  และวิชาการ เพ่ือเตรียมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาพัฒนาเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ประกอบการอิสระ การคิด พัฒนาผลิตภัณฑ์  และบริการใหม่ ๆ  

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเป็นโครงการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขยะด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
4. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
5. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อจะน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 



3. เป้าหมาย  
        3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต(Output) 

 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes) 
     3.2.1 โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

 3.2.2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 
 
5.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพฯ พ.ย. 2564  
2. ด าเนินกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พ.ย.64-ก.ย.65  
3. ด าเนินกิจกรรมขยะ Zero พ.ย.64-ก.ย.65  
4. ด าเนินกิจกรรมนักเรียนเพ่ืออาชีพ พ.ย.64-ก.ย.65  
5. การประเมินผล ก.ย. 2565  
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2564 – กันยายน  2565 
 สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ. มะขาม  จ. จันทบุรี 
 
7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจง
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 

 
4,000 
1,000 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกนกอร คงโพธิ์ 

2. กิจกรรมZero waste 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
3,000 

1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย. 65 นางสาวนุชจรีย์  แก้วขุนทด 

3. กิจกรรมสร้างอาชีพนักเรียน/
ตลาดอาชีพ 

 
3,000 

1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย. 65 นางสาวอักษราภัค  วิเศษ 



- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
รวม 11,000   

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. นักเรียนไม่เข้าใจความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 
2. นักเรียนขาดทักษะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. จัดการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี 

 
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนร้อยละ 90 สามารถคัดแยกขยะและน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ 
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถพัฒนาทักษะอาชีพได้ 
 

 
1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินผล

งานกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

- โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

- โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีผักไฮโดรโปนิกส์ปลอด
สารพิษ 

- นักเรียนมะขามสรรเสริญมีทักษะอาชีพ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินผล

งานกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต 
2. โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3. โรงเรียนมีการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
4. นักเรียนมีทักษะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

 
        

 
 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  
 



ชื่อโครงการ   กิจกรรมสร้างอาชีพนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที ่3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที ่1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอักษราภัค  วิเศษ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดตกแต่งสถานที่ในงานกิจกรรมทั่วไป รวมถึงมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้าน
ใหม่ งานบวช และงานมงคลอ่ืนๆ จะมีผู้รับผิดชอบหรืออาชีพ ในการจัดประดับตกแต่งสถานที่เพ่ือที่จะต้อนรับ
แขกด้วยดอกไม้ ด้วยซุ้มต่างๆ เพื่อความสวยงาม  งานสานใบมะพร้าวเพื่อประดับสถานที่ให้สวยงามจึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกท่ีสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน้อมน า“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะผู้เรียนให้ มีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” 

การฝึกทักษะอาชีพผู้เรียน  เพ่ือการมีรายได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่าง
เพียงพอ  เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 
– 2580) ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายส าคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”  
  ในการนี้โรงเรียนได้มองเห็นประโยชน์และความส าคัญของการปลูกฝังการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดกับนักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักการดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ให้มีรายได้ระหว่างเรียนขึ้นท าให้นักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งทางโรงเรียนท าโครงการฝึกอาชีพงาน
ประดิษฐ์สานใบมะพร้าวให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นอาชีพให้กับนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและ
เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน ตามบริบทของโรงเรียน 
  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

2. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ  

          4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและทักษะการท างานเพ่ือสร้างอาชีพอันก่อให้เกิด
รายได้ต่อไป 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่มีความสนใจ จ านวน 30 คน  



 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 มีทักษะอาชีพ   

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความสนใจ ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้การงานอาชีพ และมีแนวคิดอยาก

เป็นผู้ประกอบการ  
2. นักเรียนที่ผ่านในโครงการฯมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการพัฒนาต่อยอด

ความคิดเตรียมเป็นผู้ประกอบการอาชีพรุ่นเยาว์ 
3. นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถต่อยอดความรู้ความสามารถ สานผันอาชีพของตนเอง  

 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษากรอบแนวทาง เนื้อหา วิธีการ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  พ.ย. 64  
2. ก าหนดหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาทักษะอาชีพ ธ.ค. 64  
3. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ม.ค. 65  
4. อบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ก.พ. 65  
5. พัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนผ่านการอบรมฝึกพัฒนา

ความสามารถผ่านกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา 
ก.พ. 65  

6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  มี.ค. 65  
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 
 สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

(จัดในสถานศึกษา : ฝึกอบรม) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ 
 

3,000 
กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอักษราภัค วิเศษ 

รวม 3,000   

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับความถนัดและความสนใจ 
      2. นักเรียนขาดโอกาสหรือสถานการณ์ที่ฝึกพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ิมเติม 



 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ผู้รบัผิดชอบติดตามงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนกว่าผลการการด าเนินงานจะแล้วเสร็จ 
              2. รว่มแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่มีผลต่อการพิจารณากบั กลุ่มงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ีอหาแนวทางแก้ไขให้ได้
ข้อยุติ 
 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทักษะ

ชีวิตในสังคมการท างาน ทักษะการงานอาชีพ และเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

 
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทัศคติที่ดีต่ออาชีพการ
งานที่สุจริตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มี
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  และมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสร้างรายได้
ระหว่างเรียน  

 
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

 

 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประกอบอาชีพ และสิ่งที่จ าเป็นที่
ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึง   

2. นักเรียนผ่านการอบรมมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่เข้าร่วมโครงการไปประยุกตใ์ช้เพ่ือหารายได้พิเศษ 
 
 

 

 

 

 

                                          ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวอักษราภัค วิเศษ) 

                                           ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 



 

ชื่อโครงการ     โรงน ้ำดื่มโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
     ข้อที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 3  ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอำชีพตำมหลัก 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้ำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน  (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวเหมือนฝัน ทองเต็ม 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กำรให้บริกำรด้ำนน ้ำดื่มซึ่งเป็นสิ่งส้ำคัญมำกกับทุกคน เพรำะน ้ำคือสิ่งส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิต เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรน ้ำสะอำดให้กับนักเรียนและครู โดยเฉพำะน ้ำสะอำดในกำรใช้ดื่มกินในทุกวันนั น
โรงเรียนมะขำมสรรเสริญจึงได้ด้ำเนินกำรผลิตน ้ำดื่มโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ ตั งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมำ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมะขำมสรรเสริญได้บริโภคน ้ำดื่มท่ีมีมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรองของ อ.ย.  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือผลิตน ้ำดื่มที่มีคุณภำพ 
2)  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำดื่ม 

  
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหำร คร ูบุคลำกร นักเรียน และชุมชน 
 
4. เป้าหมาย 
    4.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

 1)  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและนักเรียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ได้บริโภคน ้ำดื่มโรงเรียนที่มีคุณภำพ 
 2) นักเรียนมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำดื่ม 
   
4.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1)  ครู บุคลำกรและชุมชนได้บริโภคน ้ำดื่มท่ีมีคุณภำพ 
 
 
 



 

 
5.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง)  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กำรบ้ำรุงรักษำระบบผลิตน ้ำ - - - พ.ย. 64-

ก.ย. 65 
ครูฤทัยณัฏฐ์ 

2 วัสดุส้ำหรับผลิตน ้ำดื่ม - - - พ.ย. 64-
ก.ย. 65 

ครูปิยนุช 

3 กำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำดื่ม - - - พ.ย. 64-
ก.ย. 65 

ครเูหมือนฝัน 

4 กำรตรวจสอบคุณภำพของกำรผลิต
น ้ำดื่ม 

- - - พ.ย. 64-
ก.ย. 65 

ครูฤทัยณัฏฐ์ 

 รวม - - -   
 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
 
7. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 
แบบส้ำรวจ 

ควำมพึงพอใจในกำร
บริโภคน ้ำดื่มโรงเรียน 

 

แบบส้ำรวจ 
 

1) ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและนักเรียน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 ได้บริโภคน ้ำดื่มโรงเรียนที่มี
คุณภำพ 
2) นักเรียนมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ้ำหน่ำย

น ้ำดื่ม 
เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)   
1) ครู บุคลำกรและชุมชนได้บริโภคน ้ำดื่มท่ีมี

คุณภำพ 
แบบส้ำรวจ 

ควำมพึงพอใจในกำร
บริโภคน ้ำดื่มโรงเรียน 

แบบส้ำรวจ 
 

   
 



 

 
8.  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและนักเรียน ได้บริโภคน ้ำดื่มโรงเรียนที่มีคุณภำพ 
2)  นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียนในกำรผลิตน ้ำดื่มและจ้ำหน่ำยน ้ำดื่ม 
 

 (..................................................)   ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงสำวเหมือนฝัน ทองเต็ม) 
 

  (.................................................) ผู้อนุมัติโครงกำร 
         (นำยสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

 
  

 
          



ชื่อโครงการ     สหกรณ์โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
     ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจุฑามณี แต้มทอง 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

1. หลักการและเหตุผล  

              กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักการสหกรณ์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพ่ือ 
เป็นทุนดำเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง   ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนใน 
เรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง   มีนิสัยรักการทำงาน   มีความรับผิดชอบร่วมกัน   การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียน 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง   

  

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์สามารถน าความรู้และ ประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน  

3. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม  

4. เพ่ือจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์  

 

3. เป้าหมาย  

            3.1 ด้านปริมาณ  

                ครู  นักเรียน  เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน มากกว่าร้อยละ 80      

   

 

 



            3.2 ด้านคุณภาพ  

                  ครู   นักการฯ   นักเรียน และผู้ปกครอง  เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
สมาชิกมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทุกคน  

 

4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม  -  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ปีการศึกษา 2565 - กลุ่มบริหารทั่วไป  

 

2. ขั้นดำเนินการ  - จัดซื้อ  ซ่อมแซม ปรับปรุง  

วัสดุ อุปกรณ์    

ปีการศึกษา 2565 - คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

3. ขั้นตรวจสอบ /      

ประเมิน  

- คณะกรรมการสรุป 

ผลการดาเนินการ  

ปีการศึกษา 2565 - คณะกรรมการ

ดำเนินงาน  

  

5. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  สมุดบัญชีเงินสด รายรับ-รายจ่าย  
2. ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  
3.  ความพึงพอใจในการรับบริการของ
ลูกค้า  

1. สอบถาม สัมภาษณ์  

2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม  

2. แบบประเมินโครงการ  

  

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

        นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์  ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

รู้จักพ่ึงตนเอง มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ซื้อสินค้าท่ีถูกและคุณภาพดี  
 

                 

.......................... ...................   ผู้เสนอโครงการ 

   ( นางสาวจุฑามณี แต้มทอง ) 

   

   ..........................................   ผู้อนุมัติโครงการ 

        ( นายสุพร พงศ์วิฑูรย์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



 



 
 
 

ชื่อโครงการ     งานร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที ่3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที ่3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที ่1  คุณภาพผู้เรียน  (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปองพล นาคพงษ์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การมีอาหาร ขนม เครื่องดื่มให้บริโภคที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนคือเรื่องส าคัญ เพราะพลังงานจาก
อาหารที่เพียงพอ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของร่างกายและย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน ดังนั้นการที่นักเรียนมีตัวเลือก มีช่องทางในการเลือกบริโภคอาหารที่มากขึ้นจึงเป็นอีกปัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนจึงมีความส าคัญ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือเพ่ิมเติมทางเลือกในการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียน 
   2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนและครูโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        นักเรยีนและครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ  
 
 
 



 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

มะขามสรรเสริญ เพื่อชี้แจงหน้าที่และวางแผนการท างาน 
พ.ย.64-ก.ย.65 คณะกรรมการฯ 

2 ท าการจัดซื้อสินค้า  พ.ย.64-ก.ย.65 นายปองพล นาคพงษ์ 
3 ด าเนินการขายสินค้า,จัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย เป็น

รายวัน  
พ.ย.64-ก.ย.65 คณะกรรมการฯ 

4 รายงานผลการด าเนินงาน  ต.ค. 65 นายปองพล นาคพงษ์ 
 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 สถานที่ด าเนินการ ซุ้มร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  - - - พ.ย. 64 - ก.ย 65 ครูปองพล  

2. ปรับปรุงซุ้มร้านค้า  - - - ต.ค.64 - มี.ค.65 ครูปองพล 

รวม      

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนระหว่างการด าเนินงาน 
  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. พัฒนาปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบน้ า ระบบไฟ ของซุ้มร้านค้าสวัสดิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือ มีส่วน
ร่วมในการมาเลือกซ้ือสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม 
ของร้านค้าสวัสดิการ  

 
- สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมในการซื้อสินค้า  
-  บันทึกภาพถ่าย 

 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและมี
ความสุขต่อการใช้บริการและการท างานของ
คณะกรรมการ 

- ภาพถ่าย 
- ให้ท าแบบปนะเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับความสะดวกสบาย ได้มีทางเลือกในการเลือกบริโภคอาหาร ขนมและเครื่องดื่มทีม่ากข้ึน 
มีความพึงพอใจต่อการท างานของคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ และมีความสุขจากการได้บริโภคอาหาร 
ขนม เครื่องดื่ม ที่หลากหลายมากขึ้น  

 
 

 
............................................. ผู้เสนอโครงการ 

        (นายปองพล นาคพงษ์) 
 
 
   
   ................................ ...............     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ       ส่งเสริมทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของ 
                                   เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.      ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา      ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางวีรนุช กณิกนันต์ 
งานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันพบว่า สภาพเศรษฐกิจและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนได้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
ท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในทางที่ดีขึ้นและแย่ลงถ้าหากเยาวชนน ามาใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสมและถูกต้อง  จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างมากมาย ถ้าหากเราน าศาสตร์พระราชามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต  จะท าให้สภาพครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงชีวิตที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกยุคทุกสมัย
ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความอดทน  มีความเพียร  มีสติ  และความรอบคอบ  สถานศึกษาจึงได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม   และได้เน้น 
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต้องการให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
พัฒนาชุมชนของตนเองตลอดจนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4. เพ่ือส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนทุกระดับชั้น 

 

 



 

 

4. เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นจ านวน  450  คน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 30 คน 
     4.2  เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4.  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 วันส าคัญทางศาสนา ตลอดปีการศึกษา  
2 สอบธรรมสนามหลวง พ.ย. - ธ.ค. 65  
3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ธ.ค. 65  

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
            ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง)  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 วันส าคญัทางศาสนา  10,000  ตลอดปี กิจการนักเรียน 

2 สอบธรรมสนามหลวง  4,340  พ.ย. - ธ.ค. 65 กลุ่มสาระสังคมฯ 

3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 10,000   ธ.ค. 65 กลุ่มสาระสังคมฯ 
 รวม 24,340 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น  ดังนั้นจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญใน 
ทุก ๆ กิจกรรม 

 



 

 

 

แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 1. แจ้งและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า 
 2. กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนก าหนดแล้วปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
 3. ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

9.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(output) 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งกายสะท้อนความเป็นไทยในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 

สังเกตพฤติกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  1  แห่ง 

สังเกตพฤติกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาชุมชนของตนเอง
ตลอดจนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในวันส าคัญต่าง ๆ กับชุมชน 
 

 
 
 

 
(..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 

             (นางวีรนุช กณิกนันต์) 

 
 
 

 
     (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 



 

รายการขอจัดซ้ือพัสดุ 
วันส าคัญของศาสนา  

ล าดับที่ รายการ ราคา/ต่อหน่วย จ านวน เป็นเงิน 
1 วัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่งานวันส าคัญของศาสนา   10,000 

 รวม   10,000 
 

ธรรมสนามหลวง 
ล าดับที่ จ านวน รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ ราคาต่อ

หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

หมายเหตุ 

1 6 รีม กระดาษถ่ายเอกสาร F14 70 แกรม 165 990  
2 2 รีม กระดาษการ์ดสี A4  180 แกรม สี

ชมพู 
140 280  

3 2 รีม กระดาษการ์ดสี A4  180 แกรม สี
ฟ้า 

140 280  

4 2 รีม กระดาษการ์ดสี A4  180 แกรม สี
เขียว 

140 280  

5 10 ม้วน กระดาษกาว 36 มม.*20 หลา สี
ขาว  

43 430  

6 1 แพ็ค ปากกามาร์เกอร์ 2 หัว (แพ็ค 12 
ด้าม) สีน้ าเงิน 

180 180  

7 1 แพ็ค ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม (แพ็ค 12 
ด้าม)  สีน้ าเงิน 

240 240  

8 5 ขวด กาว TOA ขนาด เล็ก 25 125  
9 4 ม้วน เชือดแดงขาว 55 220  
10 4 ชิ้น ป้ายตั้งโต๊ะสามเหลี่ยม  100 400  
11 3 ชิ้น ป้ายตั้งโต๊ะสี่เหลี่ยม  240 720  
12 1 กล่อง กล่องพลาสติกมีล้อลาก 195 195  

รวม  4,340  บาท 
 



 
 

ชื่อโครงการ        ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.      ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา     ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ       ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนัทกานต์ สวาสดิ ์และนายไกรวิชญ์ พูลกิจ 
งานที่รับผิดชอบ       งานกิจกรรมนักเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ  รวมทั้ง  เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การ
ประกอบอาชีพ  การศึกษาตลอดชีวิตและการมีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข   โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

ดังนั้นงานกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีการพัฒนาตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม รอบด้าน ทุกรูปแบบ ด้วยการน้อม
น าศาสตร์พระราชา  มาเป็นหลักแนวคิดและขับเคลื่อนโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC ในการ
วางแผน  ออกแบบกิจกรรม  ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยึด
หลักการการมีส่วนร่วม การท าเป็นทีม  มีความพอเพียงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือความมั่งค่ัง มั่นคงและยังยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 
3. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น                       
   พ้ืนฐาน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน  485 คน 
 
 
 
 



 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 

2. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485 คน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้  
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

3. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 485  คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. ด าเนินการตามแผน 
 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1. อบรมตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติและชักธงชาติให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 
2. คณะครูและนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ (กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า) เพื่อสร้างความ

ตระหนักส านึกรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย 
- สวดมนต์ไหว้พระ  แผ่เมตตาและสงบนิ่ง(ท าสมาธิ) 

   - กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  นักเรียนไหว้ครู 
   - กิจกรรมสาระน่ารู้  ธรรมเกลาใจ ข่าวสาร ข้อมูล 
   - ฟังค าชี้แจง อบรมหน้าเสาธง โดยครูเวรประจ าวันหรือผู้บริหาร 
   - กิจกรรมโฮมรูม โดยครูที่ปรึกษา 
  3.   เข้าแถวหลังเลิกเรียน (กิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับบ้าน) 

 - นักเรียนเข้าแถวก่อนเลิกเรียนฟังค าชี้แจงแนะน าและปล่อยกลับบ้านโดยฝ่ายปกครอง   
  และครูเวรประจ าวัน  

 
 
 



 
 
กิจกรรมที่ 2 เทิดไท้องค์ราชันย์ 

1.   จัดพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ-   
      ยวรางกูร  ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2565 ณ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
2.   จัดกิจกรรมท าความดีเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เช่น รักษาสิ่งแวดล้อมถวายเป็น    

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
3.   กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 64) 
4.   กิจกรรมถวายราชดุดี พระราชินี  (3 มิ.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 
1.   งานประเพณีลอยกระทง  วันที่  19  พฤศจิกายน  2564 ณ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

      - นักเรียนทุกห้องเรียนส่งกระทงมอบให้วัดในอ าเภอมะขามที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  
  2.   สุขสันต์วันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 ท าบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

กิจกรรมที่ 4 ไหว้ครู 
1. ประกวดพานไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น  ในวันที่  9  มิถุนายน  2565 
2. จัดพิธีไหว้ครู  

กิจกรรมที่ 5 วันแม่แห่งชาติ 
  1.   จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่  11  สิงหาคม  2565 ณ 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

         2.   มอบรางวัลแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานกิจกรรมนักเรียน 
                     1.   จัดซื้อวัสดุ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 งานกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและปัญหาการคอร์รัปชั่น    

           1.   แข่งขันประกวดวาดภาพ และเรียงความ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและปัญหา
คอร์รัปชั่น    
        2.   ครู นักเรียน ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาให้ค าสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายา 
               ลักษณ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2564  

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
1. นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 20 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

https://th-th.facebook.com/notes/631973063520161/


 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
 

- ตลอดปีการศึกษา ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

กิจกรรมที่ 2 เทิดไท้องค์ราชันย์ 
- พิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร   

- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
- กิจกรรมถวายราชดุดี พระราชินี   

 
1,970 

 
 

1,200 
1,700 

 
27  ก.ค. 65 

 
 

13 ต.ค. 64 
3 มิ.ย. 65 

ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

กิจกรรมที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน
ประเพณีไทย 

- งานประเพณลีอยกระทง   
- สุขสันต์วันปีใหม่  

 
 
- 

2,200 

 
 

 

19 พ.ย. 64 

30 ธ.ค 64 

ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

กิจกรรมที่ 4 ไหว้ครู 27,200        9 มิ.ย.65 ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

 

กิจกรรมที่ 5 วันแม่แห่งชาติ 
 

2,220      11 ส.ค. 65 ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานกิจกรรมนักเรียน 
 

6,475  ธ.ค. 64 ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
ปัญหาการคอร์รัปชั่น    
 

920 8 ธ.ค. 64 ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 

3,590 มี.ค. 65 ครูนัทกานต์ สวาสดิ์ 
นายไกรวิชญ์ พูลกิจ 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
                   1.  นโยบายของการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือให้ 
                         สอดคล้องกับนโยบาย 
           2.  สถานการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนท าให้มีความต้องการในการจัดซื้อ 
                         วสัดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับโครงการ 



  
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           1.  ปรับกิจกรรมตามเงื่อนไขให้สอดคล้องและบริหารจัดการตามโครงการ 

          2.  บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงวัตถุอุปกรณ์ตามระเบียบ 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 
485 คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม 
2. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 
485 คน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ เป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
3. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 
485 คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ นักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
การสังเกต 
 
 
 
การสังเกต 
 
 
 
การสังเกต 
 

 
แบบสังเกต 
 
 
 
การสังเกต 
 
 
 
การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

3.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การสอบถาม 
 
การสอบถาม 
 
 
การสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย   เป็นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 
 

4. ครูได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเรียนรู้ไปพร้อม ๆกับผู้เรียน 
5. โรงเรียนได้นักเรียนที่มีคุณภาพและศักยภาพที่เป็นก าลังส าคัญต่อพลเมืองไทยเป็นพลเมืองโลก 
 
 

                                          ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์)     
 
                                              ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการขอจัดซ้ือ 

 
ล าดับที่  รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 เทิดไท้องค์ราชันย์ 

1 ป้ายไวนิล 900 1 ผืน    900 
2 สมุดลงนามถวายพระพร 500 2 เล่ม    1,000 
3 เข็มหมุด 60 5 กล่อง    300 
4 เทปผ้าแลคซนี 45 6 ม้วน    270 
5 ป้ายไวนิลโครงไม้ 1,200 2 ป้าย    2,400 
 รวม 4870 

กิจกรรมที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 
6 ชุดสังฆทาน 200 5 ชุด    1,000 
7 ป้ายไวนิลโครงไม้ 1,200 1 ป้าย    1,200 
 รวม 2,200 

กิจกรรมที ่4 ไหว้ครู 
8 ป้ายกิจกรรม 1,200 1 ผืน    1,200 
9 จัดพานไหว้ครู 1,000 1 คู ่    1,000 
10 ดอกไม้แห้ง 1,000 10 

กล่อง 
   10,000 

11 ผ้าต่วน 1,500 10 ม้วน    15,000 
 รวม 27,200 

กิจกรรมที่ 5 วันแม่แห่งชาติ 
12 ป้ายไวนิลโครงไม้ 1,200 1 ป้าย    1,200 
13 พวงมาลัยดอกไม้สด 30 15 พวง    450 
14 เข็มหมุด 60 5 กล่อง    300 
15 เทปผ้าแลคซีน 45 6 ม้วน    270 
 รวม 2,220 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานกิจกรรมนักเรียน 
 กระดาษการ์ดปกสี A4 175 6 แพค    1,050 
 บอรด์โครงสร้างองค์กร 1,000 1 บอร์ด    1,000 
 กระดาษ A4 80 แกรม 625 2 กล่อง    1,250 
 กระดาษสี 120 5 สี    600 
 กระดาษโฟโต้ A4 120แกรม  180 2 ริม    360 



 หมึกเครื่องปริ้น 230 2 ชุด    460 
 แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3 นิ้ว แพ็ค 6 

เล่ม ตราช้าง 
390 2 แพ็ค    780 

 เทปผ้าแลคซีน 45 15 ม้วน    675 
 กระดาษกาวคละสี 25 12 ม้วน    300 
 รวม 6,475 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและปัญหาการคอร์รัปชั่น    
 ป้ายไวนิล  600  1 ป้าย    600 
 กระดาษ 100 ปอนด์ 10 32 แผ่น    320 

รวม 920 
กิจกรรมที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ 

 ป้ายไวนิล 600 1 ป้าย    600 
 สติ๊กเกอร์บอร์ด 100 3 ป้าย    300 
 ดอกกุหลาบ (145 ดอก X 10บาท) 1450 145ดอก     1450 
 ด้ายสายสิญจน์  80 3 มัด    240 
 พานดอกไม้ขอขมาครูอาจารย์ 1,000 1 คู ่    1,000 

รวม 3,590 
 รวม 47,475 

 



 

ชื่อโครงการ    งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปองพล  นาคพงษ์ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามพระบรมราช
กุมารี  จึงได้จัดกิจกรรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อโดยการด าเนินงานให้    สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เป็นที่รวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งโรงเรียน
เป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นสื่อในการสร้าง
จติส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อัน
จะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชเพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้นักเรียนและครูได้สนใจศึกษาข้อมูล  และเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการท างานด้วยการร่วมคิดร่วมปฏิบัติของนักเรียนและครู ในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

3.  เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้   และการเก็บรักษาพรรณ
ไม้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 

 4.   เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  



 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1   นักเรียนและครูทุกคน มีส่วนร่วมเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.1.2   นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.1.3   ครูทุกคน มีองค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.1.4   ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวิชาที่

สอน อย่างน้อย คนละ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
3.1.5   มีผลของการปฏิบัติงานที่ได้การด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกล าดับการ

เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พรรณไม้  รู้จักชื่อ ลักษณะ 
คุณประโยชน์ของพรรณไม้ มีสุนทรียภาพต่อพรรณไม้ 

3.2.2  นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้นตอน  มีทักษะการสังเกต  การคิดวิเคราะห์ 
เห็นความแตกต่าง และรู้ความหลากหลายของชนิดพืชที่นักเรียนเลือกศึกษา 

3.2.3  นักเรียนเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิต รู้การเปลี่ยนแปลง เห็นความแตกต่างของชีวิต
ความสัมพันธ์ ผูกพัน ดุลยภาพของสรรพสิ่ง รู้ศักยภาพของปัจจัย มีจินตนาการเห็นคุณ เพ่ือประโยชน์แท้แก่
มหาชน 

3.2.4   นักเรียนมีความสามารถรวบรวม เรียบเรียง จัดล าดับสาระของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เขียนรายงานและสร้างผลงานจากการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ 

3.2.5   นักเรียนเรียนรู้สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การในทุกกลุ่มสาระวิชา 

3.2.6   มีการเผยแพร่องค์ความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดสร้างห้องแสดงผลงาน งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการใช้ประโยชน์ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

3.2.7   ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
มีความถูกต้องทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
 
  



 

4. วิธีด าเนินงานกิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ 50,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ครุภณัฑ ์ วัสด ุ

1 
 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
5 
 
6 
 
7 
8 
 

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ประชุมกลุ่มบริหารงานโรงเรียน 
แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
วางแผนการบริหารและแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- เขียนแผนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนรวมกับ
แผนงานประจ าปี 

- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาบุคลากร 
จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ตาม  5 องค์ประกอบ   3  สาระ 
ปรับปรุงห้องสวน,สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
รายงานผลการด าเนินงาน 
เผยแพร่การด าเนินงานสู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,000 
 

 
ตลอด
ปีงบประมาณ 

ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
หัวหน้า
วิชาการ 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
 
 
 
หัวหน้า
วิชาการ 
คณะท างาน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
 
คณะท างาน
สวน 
ครูทุกคน 
ครู นักเรียน
ทุกคน 

 
 
 
 
 
  



 

5.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  นักเรียนและครูทุกคน มีส่วนร่วมเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- การบันทึกทางเอกสาร - บันทึกรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมครู 

- นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการ
ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 
- การตรวจผลงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

- ครูทุกคน มีองค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- การเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- เอกสาร เนื้อหาความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
- เกียรติบัตร/วุฒิบัตรที่ได้รับ 

- ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในวิชาที่สอน อย่างน้อย คนละ 2 แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- การส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

- มีผลของการปฏิบัติงานที่ได้การด าเนินการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกล าดับการ
เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระ 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 
- การตรวจผลงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

- นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พรรณไม้  รู้จัก
ชื่อ ลักษณะ คุณประโยชน์ของพรรณไม้ มี
สุนทรียภาพต่อพรรณไม้ 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 
- การตรวจผลงาน 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน
องค์ประกอบที่ 1 และ 2 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน
องค์ประกอบที่ 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นล าดับ
ขั้นตอน  มีทักษะการสังเกต  การคิด
วิเคราะห์ เห็นความแตกต่าง และรู้ความ
หลากหลายของชนิดพืชที่นักเรียนเลือก
ศึกษา 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 
- การตรวจผลงาน 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน
องค์ประกอบที่ 3 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน
องค์ประกอบที่ 3 

-  นักเรียนเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิต รู้การ
เปลี่ยนแปลง เห็นความแตกต่างของชีวิต
ความสัมพันธ์ ผูกพัน ดุลยภาพของสรรพสิ่ง 
รู้ศักยภาพของปัจจัย มีจินตนาการเห็นคุณ 
เพ่ือประโยชน์แท้แก่มหาชน 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 
- การตรวจผลงาน 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรมในสาระที่ 1-3 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน
สาระที่ 1-3 

-  นักเรียนมีความสามารถรวบรวม เรียบ
เรียง จัดล าดับสาระของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียนรายงานและ
สร้างผลงานจากการรายงานผลในรูปแบบ
ต่างๆ 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 
- การตรวจผลงาน 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน
องค์ประกอบที่ 4 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน
องค์ประกอบที่ 4 

- นักเรียนเรียนรู้สาระของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในกระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา 

- การตรวจบันทึกหลัง
สอนของครู 
- การตรวจผลงาน 

- บันทึกหลังสอน 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนเชิง
บูรณาการ 

- มีการเผยแพร่องค์ความรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดสร้างห้องแสดงผล
งาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการ
ใช้ประโยชน์ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
- ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีความถูกต้องทางวิชาการ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
- การตรวจผลงาน 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน
องค์ประกอบที่ 5 
- บันทึกการเข้าใช้ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมชมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- บันทึกการดูแล รักษาห้องงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- เอกสารเผยแพร่งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนทั้ง 
5องค์ประกอบ และ 3 สาระ 

 



 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์  สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต  
ด้วยไวพจน์แห่งจิตส านึกของเยาวชน 

 
 

 
 

............. .... ... ......................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายปองพล  นาคพงษ์) 

 
 
 

 
     ........................ . ....................... ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการขอจัดซ้ือ 
 

ล าดับ
ที่  

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 
ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กล่องพลาสติกล้อเลื่อนกลาง 490 5   / 2,450 
2 พลาสติกเคลือบ A4  450 4 กล่อง  /  1,800 
3 เข็มหมุด คละสี ขาว/ม่วง/แดง  80 15 กล่อง  /  1,200 
4.  สีไม้ยาว 24 สี  125 24 กล่อง   /  3,000 
5. กระดาษการ์ดสี A4 120g  110 10 แพ็ค  /  1,100 
6. ที่เย็บเข้าเล่ม  2,000 1   / 2,000 
7. ลวดเย็บกระดาษ 1217 140 5 กล่อง  /  700 
8. แฟ้มโชว์เอกสาร A4 95 23   / 2,185 
9. ดินสอ 2B 65 5 กล่อง  /  325 
10. ยางลบดินสอ  5 51  /  255 
 รวม 15,015 

 
 



ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัลยา  บุญอากาศ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมีหลักการจากประกาศว่า 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพทุกมิติ ทั้งผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ข้าราชการพลเรือน  และผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก  องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความคล่องตัว  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้  เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบาย
ประชารัฐ 

ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งต่อยอดจากระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นคือ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี  วิศวกรรม คณิตศาสตร์  (STEM)  และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  เช่น  

ด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
อีกทั้งจากสมรรถนะของครูผู้สอนใน “ศตวรรษที่ 21” ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  สมรรถนะครู  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะ 
สมรรถนะที ่1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation)  
สมรรถนะที2่ การบริการที่ด ี(Service Mind) 
สมรรถนะที3่ การพัฒนาตนเอง (Self- Development) 
สมรรถนะที4่ การทางานเป็นทีม (Team Work) 
สมรรถนะที5่ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 
เพ่ือที่จะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  มีความพร้อมเข้าสู่โลกการท างานที่ซับซ้อน

มากขึ้นในปัจจุบันได้นั้น  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความสามารถในการสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  สามารถสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้  มีทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ 



และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.2 เพ่ิมทักษะการท างานเป็นหมู่คณะ ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม  พัฒนาทางวิชาชีพและศึกษาดูงาน 
2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
ครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน 

 
4.เป้าหมาย 

 4.1 เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน  

 4.2 เชิงคุณภาพ 

ครูที่ไปร่วมประชุม  สัมมนา ศึกษาดูงาน น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนานักเรียน และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
 
5.  วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 (P) ประชุมวางแผน ต.ค.64 ครูทุกคน 
2 (D) เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.64 ครูวัลยา 
3 (D) ติดต่อประสานงาน ม.ค. – ส.ค. 65 ครูวัลยาและผู้เกี่ยวข้อง 
4 (D) ติดต่อประสานงานกับฝ่ายและกลุ่มงานภายใน

โรงเรียนที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1.กลุ่มบริหารงบประมาณ ฯและกลุ่มบริหารงานบุคคล   
2.กลุ่มบริหารวิชาการ 

ม.ค. – ส.ค. 65 ครูวัลยา , 
ครูหยาดพิรุณ, ครูวีรนุช 

5 (D) แต่งตั้งคณะท างาน ม.ค. – ส.ค. 65 ครูวัลยา,ครูนุชจรีย์ 
6 (D) จัดเตรียมสถานที่ที่เก่ียวข้อง ต.ค. 64 – ก.ย.65 ครูที่เก่ียวข้อง 



7 (D) ด าเนินการฝึกอบรม , ทัศนศึกษา ,งานเกษียณอายุ    
ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 คณะกร รมกา รต าม
ค าสั่งของโรงเรียน 

8 (C) ติดตามประเมินผลกิจกรรม ก.ย.65 ครูวัลยา 
9 (A) น าผลการฝึกอบรมมาพัฒนา, สรุปและรายงานผล ก.ย.65 ครูวัลยา  

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

 สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ / สถานที่ศึกษาดูงานตามท่ีประชุมก าหนด 

 

7.วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ (หน่วยงานอื่น) 

5,000 - 
 
- 

ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูวัลยา, 
ครูนุชจรีย์   

2 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและ
พัฒนาต่อยอด 

100,000 - - 
ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 

ครูวัลยา, 
ครูนุชจรีย์   

3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านความรู้  
ด้านความสามารถ ด้านวินัย ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านการเสียสละ  

4,000 - - 

ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูวัลยา, 
ครูนุชจรีย์   

4 โครงการพัฒนาระบบดูแล บริหารจัดการ
งานบุคคล (ทะเบียนประวัติ,การจัดเก็บ
ฯลฯ) 

 10,000  
ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 

ครูนุชจรีย์   

รวม 109,000 10,000    
 

 

 



8. งบประมาณ (ประมาณการ) 

 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาต่อยอด ใช้เงินท้ังสิ้น  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 

 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาต่อยอด 
 
 

กิจกรรม/รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 

รวม 

เงินอุดหนุน 

เงินพัฒนา
ผู้เรยีน 

เงินรายได ้
งบด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

บกศ. อื่นฯ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่
ค่าวัสด ุ

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงครูจ านวน 31 คน คนละ 240 บาท ระยะเวลา 3 วัน  31 คน 240 - 22,320 - - - - - 22,320 
2.ค่าที่พักครูจ านวน 31 คน  จ านวน 2 คืน คืนละ 600 บาท                31 คน 600 - 37,200 - - - - - 37,200 
๔. ค่าพาหนะ  1 คัน 50,000 - 40,480 - - - - - 40,480 

รวม - 100,000  - - - - 100,000 

 
 

 

 

 

 



9.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง  

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานอาจเป็นไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
2. จ านวนเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานอาจไม่เพียงพอ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ประชุม หาความตกลงเพื่อด าเนินงานให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สามารถใช้งบประมาณจากส่วนอื่นได้ 

10.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 31 คน ได้รับการ
อบรมพัฒนาการเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนางานที่รับผิดชอบรวมทั้งได้รับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาความจ านวน 31 คน มี
ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

 

 
1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ์ 

 
1. แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 น าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานที่ 
รับผิดชอบและได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจของ ที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

 
  1.สอบถาม 
  2. สัมภาษณ์ 

 
1. แบบสอบถาม 

 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูมีทักษะการท างาน
เป็นหมู่คณะ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งเกิดวัฒนธรรมอันดีงามจากครูรุ่นสู่รุ่น  

 



 
 

 
 

............. .... ... .. ....................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาววัลยา บุญอากาศ) 

 
 
 

 
     ........................ . .....................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการขอจัดซื้อวัสดุบริหารงานบุคคลปี 2565 
 

เลขที ่ จ านวน รายละเอียดพัสดุที่ขอซ้ือ/รายการขอจ้าง ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 4 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง (สีแดง) 240 960  
2 12 แฟ้ม Elephant 9330V   3 ห่วง  (สีด า) 85 1,020  
3 6 ใส้แฟ้มโชว์เอกสาร 100 600  
5 13 กระดาษกาวย่นส ี36 มม (คละส)ี 38 494  
6 3 ลวดเสียบ Robin 200g 50 150  
7 2 ที่เย็บกระดาษ Max 10D    No.10 170 340  
8 2 ที่เย็บกระดาษ Deli 0402F No.3 120 240  
9 1 ที่เย็บกระดาษ Deli Heavy Duty Stapler 0396  

210 sheet  23/6-23/24 
1500 1500  

10 12 ลวดเย็บกระดาษ Max No.3-1M 18 216  
11 5 ลวดเย็บกระดาษ Max 210FA-H/ML 23/10 100 500  
12 5 ลวดเย็บกระดาษ Max 210FA-H/ML 23/17 140 700  
13 2 กรรไกร Elephent 7 นิ้ว 60 120  
14 2 คัตเตอร์ Elephent  ใบมีดเล็ก 9mm x 82 mm P-902 40 80  
15 3 คัตเตอร ์Elephent ใบมีดเล็ก 9mm No.930 20 60  
16 4 กระดาษการ์ด 190g 80 320  
17 5 ปกพลาสติกใส A4 180 900  
18 2 หมึกเติม BROTHER BT-D60 BK 

 

255 510  

19 2 BROTHER BT-5000 M 215 430  

20 2 BROTHER BT-5000 C 215 430  

21 2 BROTHER BT-5000 Y 215 430  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน   (ตัวหนังสือ) 10,000  

https://www.advice.co.th/product/ink-refill-and-tank/refill-brother-original-/brother-bt-d60-bk
https://www.advice.co.th/product/ink-refill-and-tank/refill-brother-original-/brother-bt-d60-bk


ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 

สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนัยนา  ธนะสูตร 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
          งานธุรการและสารบรรณถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ  เป็นงานที่
ช่วยสนับสนุนแผนงานอ่ืนให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้
อย่างเป็นระบบ  ดังนั้น  การพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระท าข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวข้องกับงานธุรการและสารบรรณมารวมไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่ายต่อการจัดเก็บ  
การประมวลผลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการและสารบรรณ  ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้
สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายเอกสาร
หรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
          2.2  เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระท าเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติของ
โรงเรียน  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
          2.3  เ พ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้นหาหนังสือราชการให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาบริหารจัดการ 
          2.4  เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการและสารบรรณให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน 

4.  ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
          4.1  เชิงปริมาณ  
         4.1.1.  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) ร้อยละ 100 

       4.1.2.  งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเร็ว  ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  ร้อยละ 95 
               4.1.3  งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และ
เป็นปัจจุบัน  ร้อยละ  95 



                 4.1.4  อ านวยความสะดวกด้านการค้นหาหนังสือราชการให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาบริหารจัดการ ร้อยละ 95 

       4.1.5 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามก าหนด  ร้อยละ 95   
4.2 เชิงคุณภาพ  

              โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

5.  เป้าหมาย  
  5.1.1  สนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1.2  ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดท าได้รวดเร็วขึ้น 
 5.1.3  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 5.1.4  อ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม  ตรวจสอบ  
และติดตามเรื่องต่าง ๆ 

6.  วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

 

ขั้นการเตรียมการ  
-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ 

ก.ย. 64 
 

นางสาวนัยนา ธนะสูตร 

2 ขั้นด าเนินการ 
ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) 
-ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-ก าหนดระยะเวลา 
-ก าหนดงบประมาณ 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามแผน (D) 
 -จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
 -จัดท าป้าย  ข้อมูล  และสถิติต่าง ๆ 
 -ด าเนินงานธุรการ 
 -งาน E-Office 
 -งานติดตามและรายงาน 
 -รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
- งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 
 -บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
 -งานท าลายเอกสารและหนังสือราชการ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 นางสาวนัยนา ธนะสูตร 
นางสาวณัฐกาญจน์ แก่กลาง 
 



- จัดหาจัดซื้อวัสดุส านักงานและซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์งานธุรการและสารบรรณ 
ตรวจสอบประเมินผล (C) 
-นิเทศ ก ากับ และติดตามผล 
-ส ารวจความพึงพอใจ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) 
-ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
-วางแผนในระยะต่อไป 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

3 ขั้นการรายงาน 
-ประเมินโครงการรายงานผล 

ก.ย. 65 นางสาวนัยนา ธนะสูตร 

7.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

     วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

     สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

8.  วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - ก.ย. 64 นางสาวนัยนา 
2 ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - - - ก.ย. 64 นางสาวนัยนา 

3 ด าเนินการตามแผน (D) 3,000 30,425 15,500 
ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 
นางสาวนัยนา 
นางสาวณัฐกาญจน์   

4 ตรวจสอบ ประเมินผล (C) - - - 
ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 
นางสาวนัยนา 
นางสาวณัฐกาญจน์   

5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) - - - 
ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 
นางสาวนัยนา 
นางสาวณัฐกาญจน์   

รวม 3,000 16,500 15,500   
รวมทั้งสิ้น 35,000   

 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การด าเนินงานธุรการและสารบรรณหากมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟฟ้าก็ไม่อาจปฏิบัติงานได้
ตามท่ีวางแผนไว้ 

2. ในการลงทะเบียนหนังสือราชการรับ – ส่ง ค าสั่งโรงเรียน มีความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ปฏิบัติงาน หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรือมีการขัดข้อง อาจท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ความล่าช้า 



3. การปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณต้องมีอุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอ และไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้หากอุปกรณ์ส านักงานเกิดช ารุด หรือไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

4. หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพออาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ 
     แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟที่สามารถใช้งานในช่วงระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้องเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ทันต่อเวลา 

2. จัดการระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เพ่ือไม่ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดความไม่

เสถียร ล่าช้า 

3. จัดหา และซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอโดยยึดหลักการใช้งานให้เกิดประโยชน์สุงสุด 

4. สามารถให้งบประมาณจากส่วนอื่นได้โดยยึดหลักความจ าเป็น 

 

10.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
1. การพัฒนางานธุรการและสารบรรณเป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 35 คน มี
ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนางานธุรการและสาร
บรรณ 

 
สังเกต  ส ารวจ 

สอบถามสัมภาษณ์  
ประเมินผลงาน 

 

 
แบบสังเกต/           

แบบส ารวจ / สอบถาม
สัมภาษณ์              

แบบบันทึกข้อมูล 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความ
สะดวกสบายต่อการจัดการระบบพัฒนางานธุรการและ
สารบรรณ และสามารถบริหารจัดการงานด้านธุรการ
และสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจต่อการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 

 
สังเกต  ส ารวจ 

สอบถามสัมภาษณ์  
ประเมินผลงาน 

 

 
แบบสังเกต/           

แบบส ารวจ / สอบถาม
สัมภาษณ์              

แบบบันทึกข้อมูล 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

11.1 ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.2 ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดท าได้รวดเร็วขึ้น 
 11.3 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 11.4 ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม  
ตรวจสอบ  และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
 



 
 
 

                ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวนัยนา  ธนะสูตร) 

 
 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดซื้อพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565 
งานสารบรรณ 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย ครุภัณฑ์ วัสดุ 

คลิป (หูยาว) ด า  No. 110     350 
คลิป (หูยาว) ด า  No. 108     450 
คลิปบอร์ด  F4     750 
แผ่น  CD - ROM     450 
แผ่น  DVD     550 
ลวดเสียบกระดาษ     500 
ลูกแม็กซ์  No.10     350 
ลูกแม็กซ์  No.35     300 
กระดาษกาว  2  หน้า  (แบบบาง)     450 
กระดาษกาว  2  หน้า  (แบบหนา)     500 
แผ่นใสส าหรับเขียน     400 
กระดาษท าใบประกาศนียบัตร     400 
สมุดมุมมันแข็ง (สมุดค าสั่ง)     550 
สมุดทะเบียนส่ง     500 
สมุดทะเบียนรับ     500 
กระดาษโฟโต้     450 
ซองขาวมาตรฐาน     500 
ซองน้ าตาล  A4  (ขยายข้าง)     500 
ซองน้ าตาล  A4  (ไม่ขยายข้าง)     650 
สมุดเสนอเซ็นหนังสือราชการ     1,000 
กระดาษปกรายงาน   1,000 
สันกาวแผ่นส าหรับเครื่องเข้าเล่มสันกาว   1,000 
หมึกปริ้นเตอร์ HP Smart Tank 500     2,200 
หมึกปริ้นเตอร์ Brother DCP-T220     2,200 
เครื่องปริ้นเตอร์    6,500  

เครื่องเข้าเล่มสันกาว    5,500   
เครื่องส ารองไฟ      4,000   
ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์   3,000     

รวมเงิน  3,000 15,500 30,425 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000   



ชื่อโครงการ     ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                                       
สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัลยา  บุญอากาศ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545  
มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา   
ที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ 
ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครู  จะต้อง
ท ร าบคื อ  Professional Learning Community (PLC) โ ด ยที่  PLC ย่ อม าจ าก  Professional Learning 
Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (Cop) หมายถึงการรวมตัว ร่วมมือร่วมใจของครู ผู้บริหาร 
และนักการศึกษา บนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดย
ท างานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
ส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

ดังนั้นบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดย กระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
ครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน 
 
 
 



4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ครรู้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) 
ครูร้อยละ 80 พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยกรบวนการ PLC สูงขึ้น 

 
5.  วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นประชุมเตรียมการ 

ประชุมวางแผน 
เสนอโครงการอนุมัติ 

 
ต.ค.64 

 
ครูทุกคน 
ครูวัลยา 

2 ขั้นด าเนินการ 
 สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน 

 
ต.ค. – ธ.ค. 64 
ต.ค. – ธ.ค. 64 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมิน 
การนิเทศ 
การถอดบทเรียน 

 
ต.ค.64 – ก.ย.65 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง 
          ค รู ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม 
กระบวนการ PLC พร้อม Loogbook เป็น รายบุคคล   
          สรุปผลและรายงานผลการด า เนิ นการ 
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

 
มี.ค.65 

และ ก.ย.65 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

 สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 

 

 



7.วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนร่วมกัน 

การสร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกัน เรียนรู้ ร่วมกัน
เป็นทีม และจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน 

5,000 - 
 
- 

ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

2 ค รู ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม 
กระบวนการ PLC พร้อม Logbook เป็น
รายบุคคล พร้อมทั้งสรุปผลและ รายงานผล
การด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

- 5,000 - 

 
 
มี.ค.65 และ 

ก.ย.65 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

รวม 10,000   
 
8. งบประมาณ (ประมาณการ) 
 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใช้เงินทั้งสิ้น  10,000 บาท 
 
9.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง  

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานอาจเป็นไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
2. ครูไม่เข้าใจวิธีการท ากิจกรรม PLC  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดคาบให้ครูแต่ละกลุ่ม สาระเรียนได้พบปะกัน 

 2. จัดให้ตัวแทนครูแต่ละ กลุ่มสาระเข้ารับการ อบรมกิจกรรม PLC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 

ครูที่ร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 90 

 
การรายงานผลการท า 
กิจกรรม PLC 

 
แบบรายงานผลการท า 
กิจกรรม PLC 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
การรายงานผลการท า 
กิจกรรม PLC 
 

 
แบบรายงานผลการท า 
กิจกรรม PLC 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  
 ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น เรียนของ
ตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบ  
 ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผล ดีต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียน
ต่อไป 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติกลุ่มเป้าหมายในรายวิชา  หลัก 5 
วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  ทางการ
เรียนใน 3 รายวิชาที่ไม่ได้สอบวัดความรู้ระดับชาติ 
 

 (..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาววัลยา บุญอากาศ) 
 

  (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



 



 

ชื่อโครงการ     ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                          มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาลถือเปนหลักการบริหารงานที่ส้าคัญและจ้าเปนในสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะใน
เรื่องของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา  หากผู้บริหารในทุกระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จริงจัง ยอมจะเกิดประโยชนในการบริหารจัดการโรงเรียน  จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องการบริหารจัดการศึกษาในด้านต่างๆ  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2)  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

  

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร คร ูบุคลากร และชุมชน 
 

4. เป้าหมาย 
    4.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

 1)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
  4.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1)  ครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 



 

5.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง)  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/

มูลนิธิ/สมาคมศิษย์เก่า 
- 4,400 - พ.ย. 64-

มิ.ย. 65 
ครเูหมือนฝัน 

2 ประชุมผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย 5,000 - - พ.ย. 64-
มิ.ย. 65 

ครหูยาดพิรุณ, 
ครนูัทกานต์ 

3 คุณธรรมและความโปร่งใส    (ITA) - - - พ.ย. 64-
ก.ย. 65 

ครสูุปัญญา, 
ครเูหมือนฝัน 

4 ความร่วมมือชุมชนและองค์กร
ภายนอก 

- - - พ.ย. 64-
ก.ย. 65 

ครวูันวิสา 

 รวม 5,000 5,000 -   
 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

7. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

แบบส้ารวจจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

/ข้อมูลความพึงพอใจใน
การท้ากิจกรรม 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
แบบประเมิน 

1) กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)   
1) กรรมการสถานศึกษา ครู และบุคคลากร

สถานศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ข้อมูลความพึงพอใจในการ
ท้ากิจกรรม 

แบบประเมิน 

   
 
 



 

8.  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2)  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 (..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม) 
 

  (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ้านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
  

 
          



 

 
รายละเอียดแนบท้ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน ราคารวม 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. แฟ้ม 20 50 1,000 พ.ย. 64-มิ.ย. 65 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ - - 1,400 

3. ค่าของว่าง และเครื่องดื่ม ส้าหรับ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

50 40 คน 2,000 พ.ย. 64-มิ.ย. 65 

4. ค่าของว่าง และเครื่องดื่ม ส้าหรับ
การประชุมผู้ปกครอง 

10 500 5,000  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 9,400 - 
  



 
ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายก้าธร  ดิษธรรม 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก้าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรา 47-51 ก้าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษารวมทั งประกาศกฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน และระดับ
การศึกษาขั นพื นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  ว่าได้มีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้คุณภาพ ดังนั นโรงเรียนจึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก้ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม/งานสอดคล้องวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
โดยมีขั นตอนและมีความชัดเจนน่าเชื่อถือ 
  2) เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศ จัดเตรียมเอกสารรองรับการประเมินคุณภาพนอก 
  3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
    ครูและบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด้าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 



3) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
1)  ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถจัดท้า สรุป

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบได้  
2)  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3)  ครูและบุคลากรมีงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมพัฒนาเพื่อท้าความเข้าใจการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
การประเมิน และการท้าวิจัย 

- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
จัดการอบรม 
- ด้าเนินการจัดอบรมพัฒนาเพ่ือท้า
ความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ตามแผนการจัด
กิจกรรมและระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการประเมิน 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

ครูก้าธร ดิษธรรมและกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

2 จัดท้าเอกสารสารสนเทศและจัดท้า
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR) 

- ประชุมวางแผนการด้าเนินงานและ
จัดท้าค้าสั่งมอบหมายงาน 
- ประชุมจัดท้าค่ามาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย และวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการประเมิน 
- ด้าเนินการรวบรวมเอกสารและจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศประจ้าปีการศึกษา 
2564  
- จัดท้ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
-จัดเตรียมอุปกรณ์การเก็บรักษาเอกสาร 

ครูก้าธร ดิษธรรมและครูกลุ่ม
งานประกันคุณภาพฯ  

3 งานวิจัย - ด้าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรจัดท้า
วิจัยในชั นเรียน 
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ครูก้าธร ดิษธรรมและกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ  

 



 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อบรมพัฒนาเพื่อท้าความเข้าใจการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
ประเมิน และการท้าวิจัย 

7,000 3,000 - มี.ค. 65 – 
พ.ค. 65 

 

-ครูก้าธร ดิษธรรม
และกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

จัดท้าเอกสารสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2564 จัดท้ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา 2564 และจัดเตรียมอุปกรณ์
การเก็บรักษาเอกสาร(ตู้เอกสาร) 

- 2,000.- 5,000 พ.ค. 65 -ครูก้าธร ดิษธรรม
และครูกลุ่มงาน
ประกันคุณภาพฯ  
-กลุ่มบริหารวิชาการ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- คณะกรรมการตาม
ค้าสั่งโรงเรียน 

 พัฒนางานวิจัย 3,000 - - 
 

 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65  
 

-ครูก้าธร ดิษธรรม
และกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
1. การขาดทักษะในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากับแผนพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนและภารกิจ งานตามหน้าที่ในเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร 
2. ไม่มีการการนิเทศ ก้ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
3. มาตรฐานการศึกษาไม่สามารถน้าไปใช้ได้จริงเนื่องจากตั งเป้าหมายไว้สูงเกิน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. เน้นการท้างานเป็นทีม ก้าหนดปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อขยายผลการด้าเนินงานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เป็นระยะๆ 
2. พัฒนาทิศทางขั นตอนการด้าเนินงาน ทบทวนตัวชี วัดและประเด็นการพิจารณาเพ่ือสะท้อน

ข้อเท็จจริง และน้าสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 



 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1) ครูและบุคลากรร้อยละ 100  มีความ

เข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติการเก็บเอกสารและ
จัดวางเอกสารโดยมีขั นตอนและมีความชัดเจน
น่าเชื่อถือ เป็นไปได้ระดับดีเลิศขึ นไป  

2) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและด้าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 

3) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ในระดับดีเลิศขึ นไป 

 
1. ประเมินเอกสารหลักฐาน
ที่จัดท้าขึ น 
2.  สังเกตสภาพจริงที่เป็น
ผลมาจากการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
- แบบประเมินร่องรอย
เอกสารประกันคุณภาพ 
ภายใน 
- แบบบันทึกร่องรอย
หลักฐาน  
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1) ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติการเก็บเอกสารและจัดวางเอกสารโดยมี
ขั นตอนและมีความชัดเจน  

2) มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
      3) ครูและบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

1. ตรวจสอบร่องรอยการ
ท้างาน เช่น เอกสาร
หลักฐานที่จัดท้าขึ น 
2. สัมภาษณ์/สอบถามผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

- แบบประเมินร่องรอย
เอกสาร 
- แบบสัมภาษณ์การมีส่วน
ร่วมในงานวิจัย 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ มีความตระหนักถึงความส้าคัญ
ของระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่จะต้องร่วมมือกันด้าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ให้ได้ 
 2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียน  จะมีส่วนร่วมใน
การก้าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และตรวจสอบผลการด้าเนินงานเป็นระบบเพิ่มมากขึ นซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากขึ น 
 
 



 3.  ได้รับค้าแนะน้าและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือที่
โรงเรียนจะได้น้าผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในด้าเนินไป
อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 
 4.  เกิดระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพร้อมและสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ได้ในท่ีสุด 

 
ผู้เสนอโครงการ 

       (นายก้าธร  ดิษธรรม)    
            
 
                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 

                            (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 



ชื่อโครงการ     พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ช้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามะขามสรรเสริญเป็นสถานศึกษามัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
มาถึงปัจจุบัน  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทในการให้การศึกษา 
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้สถานศึกษา
จ าต้องจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานใน
ท้องถิ่นให้เข้ามาใช้บริการ  เช่น  ห้องสมุด  สนามกีฬา  หอประชุม  ห้องโสตทัศนศึกษา ฯลฯ   

สถานศึกษามะขามสรรเสริญ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณใ์นสถานศึกษา  ให้มีความพร้อมใช้งานจึงเป็นจ าเป็น
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมาก การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการในสถานศึกษา  การปรับปรุงต่อเติมและการก่อสร้างอาคารในสถานศึกษา
เพ่ือที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณปละด้านคุณภาพให้มีคุณภาพตลอดเวลา  และ
ส่งเสริมความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษาให่เป็นสถานที่น่าอยู่และตระหนักถึงความปลอดภัยของ
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการอสน 
หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมี
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 

ดังนั้นงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุง พัฒนา  แก้ไข ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความข้องการของสถานศึกษา และ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งผลให้สถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปรับปรุงซ้อมแซมวัสดุอุปกรณ์นและระบบสาธรณูปโภคในสถานศึกษา  ให้พร้อมใช้งานในการ

รองรับผู้มาใช้บริการสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ให้น่าอยู่เหมาะในการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนและผู้

มาใช้บริการ 
2.3 เพ่ือพัฒนาต่อเติมก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต (Outputs)  
              3.1.1  เชิงปริมาณ 

- บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกคน 
- ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 
- หน่วยงานต่าง ๆ   

              3.1.2  เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนในสถานสึกษา  ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปและหน่ายงานต่างๆ  

ได้รับการบริการที่พึงพอใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 
- บุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนในสถานสึกษา  ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปและหน่ายงานต่างๆ  

ได้รับการความสะดวกปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษามีความร่มลื่นเป็นระเบียบปลอดภัยเหมาะสม

เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
      3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
               3.2.1   สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณใ์นอาคารสถานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  มีสภาพพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
               3.2.2   อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไปในสถานศึกษา มีความเป็นระเบียบปลอดภัย สภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ               
  
 

 



4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาด าเนินกิจกรรม 

หมาย
เหตุ 

 ช่วงแรก งปม. 65 (ภาคเรียนที่ 2/2564)  ช่วงหลัง งปม. 65 (ภาคเรียนที่ 1/2565) 

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. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงาน
สิ่งแวดล้อมสถานศึกษามะขาม
สรรเสริญ 
 1.2 ส ารวจเพื่อหาปัจจัยสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นของสถานศึกษา 
 1.3 หาปัจจัยที่เห็นเด่นชัดและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหา 

             

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 2.1 จัดท าแผนงานโครงการ และ
ก าหนดเป้าหมาย 
 2.2 จัดท าโครงสร้างและแต่งตั้ง
กรรมการผู้รับผิดชอบงาน 
 2.3 จัดท าระบบการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่มี
ขั้นตอนปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน 
และเอกสารสนับสนุน 

             

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check) 
 3.1 ด าเนินการตามแผนการจัดท า
โครงการ 

             

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง 
(Act) 
 4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัดให้เหน็ผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

             



แผนการด าเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 
 4.2 แก้ไข ปรับปรุง 
 4.3 สรุปผลรายงาน/รักษาสภาพ
และพัฒนาต่อเนื่อง 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิชอบ 
โครงการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆในสถานศึกษาและระบบ
สาธารณูปโภคในสถานศึกษา   
รายการดังนี้ 
  -  ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใน
สถานศึกษาท่ีช ารุด 
  -  ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าใน
สถานศึกษา 
  -  ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปะปาใน
สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

13,955 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

53,955 

 
 
 
 
 
ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

 
 
 
 
นายจิร
ทีปต์และ
คณะ 

2. ปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  รายการดังนี้ 
  -  ตัดแต่งต้นไม้ในสถานศึกษา 
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตู
ด้านหน้าและด้านหลังของสถานศึกษา 
  -  ปรับปรุงภูมิทัศบริเวณเสาธงและ
สนามกีฬา 
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 

25,000 

  
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

 
 
 
นายจิร
ทีปต์และ
คณะ 

รวม 38,955 45,000 20,000 103,955   



6.   ระยะเวลา ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7.   สถานที่ด าเนินงาน สถานศึกษามะขามสรรเสริญ 

8.   ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

9.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยเสี่ยง 

- สภาพภูมิอากาศในการด าเนินงาน 
- สภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 
- การข้ึนลงของราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรับปรุงก่อสร้าง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-    หลีกเลี่ยงการด าเนินงานในช่วงเวลาที่สภาพภูมิอากาศไม่เอื่ออ านวย 
-    หลีกเลี่ยงการจ้างงานที่มีการใช้แรงงานกลุ่มใหญ่ๆและมีมาตราการป้องกัน 
-    มีการประชุมปรึกษาวางแผนก่อนการด าเนินงานทุกโครงการและกิจกรรม 

 
10.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เข้ารับบริการจาก

ทุกภาคส่วนพอใจใน
การใช้บริการอาคาร
สถานที่ 

- งบประมาณที่ใช้ 
- ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
- การมีส่วนร่วมในการใช้

บริการ 
 

 
ตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

2. พ้ืนที่มีความร่มลื่น
สวยงาม สะอาด  
ปลอดภัย  เหมาะต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

- งบประมาณท่ีใช้ 
- ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
- การมีส่วนร่วมในการใช้

บริการ 
 

 
ตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 



11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 บุคลากรในสถานศึกษานักเรียน  ผู้ปกครองประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ที่เข้ามาใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานที่ 
 11.2 พ้ืนที่ในสถานศึกษามีความเป็นระเบียบ  สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย  ร่มลื่นเหมาะต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

(...........................................  ผู้เสนอโครงการ 

            (นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ)์ 

 

 

 

 

     (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษามะขามสรรเสริญ 

 



ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
สนองกลยุทธ์ (สพม.)   ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวุฒิศักดิ์   กณิกนันต์ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยงานแผนงาน งานการเงินและพัสดุ งานควบคุมภายใน เป็นงาน
หลักงานหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกปีงบประมาณ  เนื่องจากโรงเรียนได้มี
การด าเนินงานเรื่องการเงิน  การจัดซื้อ  การจัดจ้างตลอดปี จึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบงานการเงินและพัสดุที่
ท างานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น  กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมะขามสรรเสริญจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานการเงินและพัสดุ และการด าเนินงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพ  เกิดประโยชน์
ต่อโรงเรียนและทางราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2.2  เพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์งานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2.3  เพื่อพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 3.2 บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
       4.1.1  เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณให้มีกระบวนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
       4.2.1  กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 



5. วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ควบคุมภายใน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ครูฤทัยณัฎฐ์ 
2 งานแผนงาน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ครูวีรนุช/ 

ครูเหมือนฝัน 
3 งานการเงิน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ครูโสภิณ 
4 งานพัสดุ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ครสูุปรียา/ครูกนกอร 

 
6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ตุลาคม 64 - ตุลาคม 65 
   สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ. มะขาม  จ. จันทบุรี  

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการที่จ่ายจริง) 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานควบคุมภายใน 2,000 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ครจูารุวรรณ 
2. งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 15,000 ต.ค. 64 – ก.ย. 65   งานแผนงาน 

3. งานการเงิน 20,000 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 งานการเงิน 

4. งานพัสดุ 37,314 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 งานพัสดุ 
รวมงบประมาณ    

 
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1.ต้องการพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติการที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องให้โครงการต่างๆ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบ โครงการ/งาน/กิจกรรม ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1.การจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม ให้เป็นไปตามปฎิทินปฎิบัติการของโรงเรียน  ตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 2.ทุกโครงการ/งาน/กิจกรรม  ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  แล้วรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 



9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1 เพ่ือพัฒนางานการเงินและพัสดุ
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
2เพ่ือพัฒนางานแผนงาน/ควบคุม
ภายในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

1. ตรวจสอบการด าเนินงานและความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

1. แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)   
1 งานการเงินและพัสดุโรงเรียน
มะขามสรรเสริญมีการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ 
2 งานแผนงาน/ควบคุมภายใน
โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 

1. ตรวจสอบร่องรอยการท างาน เช่น 
เอกสารหลักฐานที่จัดท าขึ้น  

สมุดบันทึก 
ภาพถ่าย 
เอกสาร 

 ผ 
10. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 บุคลากร นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญได้รับบริการงานการเงินและพัสดุที่มีคุณภาพ 
10.2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีระบบงานการเงินและพัสดุที่มีคุณภาพ 

 
         

 
                                         

     (..................................)       ผู้เสนอโครงการ 
    (นายวุฒิศักดิ ์กณิกนันต์) 
 

 
 
 

       (...............................)        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 
 



รายการขอจัดซ้ือ  
งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ล าดับ
ที ่ 

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 
ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กระดาษหน้าปกสีขาว 100 5  /  500 
2 หมึกเติม HP ink tank 300 5  /  1,500 
3 กระดาษหน้าปกสี 150 4  /  600 
4 ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 4,000 - /   4,000 
5 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 5,000 - /   5,000 
6 ค่าเย็บเล่มแผนปฏิบัติการ และเอกสาร

ต่าง ๆ อย่างน้อย 10 เล่ม  
800 - /   800 

 รวม 12,000 
 

งานการเงิน  
ล าดับ

ที่  
รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 โต๊ะท างาน  10,500 1   / 10,500 
2 สมุดเอกสารทางการเงิน บัญชี , แฟ้ม  2,000 -  /  2,000 
3 ปริ้นเตอร์  5,000 1   / 5,000 
4 เครื่องคิดเลข  500 3  /  1,500 
5 ตรายางปั้ม 250 4  /  1,000 
 รวม 20,000 
 

งานควบคุมภายใน 
ล าดับ

ที่  
รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กระดาษหน้าปกสีขาว 100 2  /  200 
2 แฟ้ม 3 ห่วง 100 5  /  500 
3 เครื่องเย็บกระดาษ(max) 60 2  /  120 
4 ค่าเย็บเล่มคู่มือควบคุมภายใน  60 -    480 
 รวม 1,400 
 
 
 
 



งานพัสดุ 
ล าดับ

ที่  
รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

 วัสดุ
สิ้นเปลือง 

วัสดุ
คงทน 

ครุภัณฑ์ 

1 ปริ้นเตอร์ 9,590 1 เครื่อง    9,590 
2 โต๊ะส านักงาน 10,500 1 ตัว    10,500 
3 หมึกพิมพ์ สีด า 1,600 3 กล่อง    4,800 
4 กระดาษการ์ดขาว 210 g 100 2 แพ็ค                                                                         200 
5 เพจมาร์คเกอร์ Post-it 60 5 แพ็ค    300 
6 กระดาษโน้ตมีกาว 653 (1.5'' x 

2'') Post-it 
20 5 แพ็ค    100 

7 กระดาษ A4 คละสี 120 2 แพ็ค    140 
8 แฟ้มเก็บเอกสาร 

(ส าหรับจัดเก็บทะเบียนวัสดุ 12 
หมวด ครุภัณฑ์ 14 หมวด และ
หมวดเอกสารอ่ืนๆ) 

120 35 อัน    4,200 

9 ไส้แฟ้มโชว์เอกสาร 100 แผ่น
ขนาด A4 

100 3 แพ็ค    300 

10 ตรายาง(ตราโรงเรยีน,ช่ือเจา้หนา้ที่) 250 3 อัน    750 
11 ตรายาง(ยกเลิก/ส าเนาถูกต้อง) 105 2 อัน    210 
12 หมึกเติมตรายาง 27 2 อัน    54 
13 แท่นประทับตรา(สีแดง/น้ าเงิน) 35 2 อัน    70 
14 ที่แขวนตรายาง 95 1 อัน    95 
15 ลิ้นชักพลาสติกเก็บเอกสาร 780 3 อัน    2,340 
16 ลวดเสียบกระดาษ 500 กรัม 110 1 กระปุก    110 
17 ปากกาเขียนครุภัณฑ์ หัวใหญ่ 

(สีด า/ขาว) 
75 2 แท่ง    150 

18 ปากกาเขียนครุภัณฑ์ หัวเล็ก  
(สีด า/ขาว) 

60 2 แท่ง    120 

19 ตะกร้าใส่เอกสาร 95 3 อัน    285 
 รวม  34,314 
 



ชื่อโครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.  ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววันวิสา  นาโสม  และนางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ได้ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean 
Thailand) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบ บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล โดยมี เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception  Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และ
ทิศทางยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคม ธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ท า 
ข้อตกลง ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประสานความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้
ความส าคัญกับการ เตรียมการด้านป้องกันและราบรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูก
จิตส านึก ซึ่งเป็นกลไก ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียน
การสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่



อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนน าและผู้เกี่ยวข้องให้มีความ
เข้าใจ  ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  

        2.1 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน       

        2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนน าและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทาง
ด าเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต  

        2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ  
มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 

      3. กลุ่มเป้าหมาย 

               3.1  นักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน  498  คน 
      3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30 คน 
 

     4.เป้าหมาย 
        4.1 ด้านปริมาณ 

 4.1.1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
 4.1.2 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมบริษัท

สร้างการดี 
          4.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร นักการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ มีความสุจริต  มีทัศนคติและค่านิยม 
 ไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนัก เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีค่านิยมที่ 
 ถูกต้อง รังเกียจคนโกงพร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 

 
5.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน          

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 อบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนสุจริต กุมภาพันธ์ 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
และคณะท างานโรงเรียน
สุจริต 
 



ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

ก.พ. - ก.ย.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะท างานโรงเรียน
สุจริต 

3 กิจกรรม “ค่ายคนดีของแผ่นดิน”  ก.พ. - ก.ย.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะท างานโรงเรียน
สุจริต 

4 กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice ก.พ. - ก.ย.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะท างานโรงเรียน
สุจริต 

 

   6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565 
สถานที่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

7.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.เสนอโครงการ / กิจกรรม เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

- - -  ต.ค.-พ.ย. 64 นางสาววันวิสา  นาโสม 
 

2.ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง - - - ธันวาคม 64 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 



กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะท างาน
โรงเรียนสุจริต 

3.ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - ธันวาคม 64 คณะท างานโรงเรียน

โรงเรียนสุจริต 

4.ด าเนินงานตามขั้นตอน 
จัดอบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียน
สุจริต  
จ านวน 75 คน 
-ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 20 บาทX75

คน 

3,000 - - กุมภาพันธ์ 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
และคณะท างาน
โรงเรียนสุจริต 

5.ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 

-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

-กิจกรรม “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 

-กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice 

 

- 5,000 - ก.พ. -ก.ย. 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 

นางวีรนุช  กณิกนันต์ 

นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 

นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 

และคณะท างาน

โรงเรียนและครูที่ปรึกษา

ทุกระดับชั้น 

6.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ

รายงานผล 

- - - กันยายน 65 นางสาววันวิสา  นาโสม 

รวม 8,000 บาท  

 
 
 



8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
8.1.1 การจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนจะประสบความส าเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายโดยครูทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี โดยครทูุกคนต้องมีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาให้กับนักเรียนได้ 
8.1.2 หลังจากท ากิจกรรมคาดหวังว่านักเรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ 
8.1.3 ครูผู้สอนทุกคนต้องมีความรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่บูรณาการกับกิจกรรม
โรงเรียนสุจริตได้อย่างเหมาะสม  

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     8.2.1 มีการวางแผนการด าเนินงานให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการประสานงาน ประชุม

คณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 8.2.2 ครูผู้สอนบูรณาการในทุกรายวิชา และทอดแทรกค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะให้กับ
นักเรียน 

 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1. ร้อยละ  ของนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.ร้อยละ ของนักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี 

สอบถาม/สังเกต 
 
 

สอบถาม/สังเกต 
 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
แบบประเมิน
กิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

สอบถาม/สังเกต 

 
สอบถาม/สังเกต 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบประเมิน
กิจกรรม 



2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 

  

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        10.1  นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
        10.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางด าเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริตและสามารถด าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
.............................. ............... ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาววันวิสา  นาโสม) 

  
   ........................ .......................     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



รายละเอียดแนบท้ายโครงการ  
 

ล าดับที่  รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 
(เช้า,บ่าย) มื้อละ 20 บาทการจัด
อบรมนักเรียน 
แกนน าโรงเรียนสุจริต 

40 บาท 75 คน 3,000   3,000 

2. จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี    5,000  5,000 

 รวม 8,000 

 
*ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 



ชื่อโครงการ    โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.  ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 

                                          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววันวิสา  นาโสม 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศก าลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมอย่างรุนแรง  ดังจะเห็นได้
จากกระบวนการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ  ซึ่งปัญหา
ต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ  และนับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้น  ท าให้รูปแบบ
ของสังคมไทยที่เคยเป็นสังคมเอ้ือเฟ้ือต่อกัน  อ่อนน้อมถ่อมตน  รู้รักสามัคคี  และมีวัฒนธรรมที่ดี
งาม  เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัญหาที่กดดันทางสังคม  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอ่ืน ๆ  อีก  เช่น  การ
แตกแยกและขาดความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว  ความบกพร่องของการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังความดี
งามให้กับเยาวชนของสถาบันการศึกษา  การขาดจริยธรรมในการด ารงชีวิต  ขาดจิตส านึกสาธารณะและการมี
จิตอาสาเพ่ือสังคม  ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความไม่รู้  การขาดโอกาสทางการศึกษา  การขาดโอกาสในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึก  รวมทั้งความเชื่อและค่านิยมที่ผิดๆ  ก็เป็นได้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
  การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อ
ว่าถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษาจะท าให้พวกเขามีความเจริญงอกงามท้ังทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและมติ
ปัญญา  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ดีงามท้ัง
ทางด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain)  ทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain)  และจิต
พิสัย  (Affective  Domain)  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางก าหนด  นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกัน
ด้วย  และต้องไม่ลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีความงามให้กับเด็กๆ  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นไป
เป็นคนดี  คนเก่ง  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  โดยได้มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนในด้านโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว  และต้องน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ



อบรมนั้นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชน  โดยยึดหลักการท างานที่ว่า  “เด็กคิด  เด็กท า  เด็กน าเสนอ” 
  จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน  อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปรับปรุง  และพัฒนาโรงเรียนร่วมกับบุคลากรภายในโรงเรียน  จึงได้จัดท าโครงการ  “โรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ.  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน”  ขึ้น  โดยใช ้ “โครงงานคุณธรรม  (Moral  Project / 
Project  Approach)”  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีงามจากการปฏิบัติจริง     เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไปสู่
ความเป็น  “โรงเรียนคุณธรรม”  ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนแบบองค์รวมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 2.2  เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงความรู้สึกภาคภูมิใจต่อการเป็นเจ้าของกิจกรรม
โครงการคุณธรรมในชั้นเรียน  
  2.3  เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันจัดท าโครงงานคุณธรรม  โดยสร้างเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความ
งามจากการลงมือปฏิบัติจริง 
  2.4  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯในหลวงรัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนมะขามสรรเสริญจ านวน  30 คน 
          3.2  นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน  498 คน 
 
4.  เป้าหมาย 
     4.1  ด้านปริมาณ 
  4.1.1 ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          4.1.2 ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ   
     4.2  ด้านคุณภาพ 
 4.2.1 นักเรียนเข้าใจการท าโครงงานโรงเรียนคุณธรรม  โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา 
 4.2.2  นักเรียนรู้จักการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
 



5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 อบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม  มกราคม 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
และคณะท างานโรงเรียน
คุณธรรม 

2      -กิจกรรมค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 
     - กิจกรรมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ 

     - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

       ระดับชั้น ม.1-6 

ม.ค. - ก.ย.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
และคณะท างานโรงเรียน
คุณธรรม 

 
6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

7.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.เสนอโครงการ / กิจกรรม เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

- - -     ต.ค 64 นางสาววันวิสา  นาโสม 
 

2.ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง - - - ม.ค.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
และคณะท างาน

โรงเรียนคุณธรรม 
 



กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

3.ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - ม.ค.65 คณะท างานโรงเรียน

คุณธรรม 

4.ด าเนินงานตามขั้นตอน 
จัดอบรมนักเรียนแกนน า จ านวน  
75 คน 
-ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 20 บาทX75
คน 

3,000 - - ม.ค.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
และคณะท างาน
โรงเรียนคุณธรรม 

5.ขยายผลให้นักเรียนจ านวน 498 คน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.1-6 (15ห้องX400 บาท) 

5.2 จัดนิทรรศการและน าเสนองาน

โครงงานคุณธรรม 

5.2 จัดท าแฟ้มเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการฯ 

 

 

 

 

 

6,000 

3,000 

 

1,000 

 ม.ค.-ก.ย. 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 

นางวีรนุช  กณิกนันต์ 

นางสาววันวิสา  นาโสม 

คณะท างานโรงเรียน
คุณธรรมและครูที่
ปรึกษาทุกระดับชั้น 

6.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ

รายงานผล 

- - - กันยายน 65 นางสาววันวิสา  นาโสม 

รวม 13,000 บาท  

 

8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

         ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การท าโครงการทุกระดับชั้นจะประสบความส าเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายโดยครูทุกคน
ช่วยสอนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน  อย่างสม่ าเสมอในห้องเรียน  และนอกห้องเรียนโดยสัมพันธ์
กับวิชาที่สอนและครูที่ปรึกษาต้องมีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาให้กับนักเรียนในชั้น
เรียนโครงการคุณธรรมจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 



2. หลังจากท าโครงการคาดหวังว่านักจะมีพฤติกรรมดีข้ึน  น ามาปฏิบัติได้ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน  

       แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     1. มีการวางแผนการด าเนินงานให้ความรู้กับผู้ที่เก่ียวข้อง มีการประสานงาน ประชุมคณะกรรมการ

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 2. ครูผู้สอนบูรณาการในทุกรายวิชา และทอดแทรกคุณธรรมตามคุณลักษณะ8ประการของโรงเรียน
คุณธรรมให้กับนักเรียน 

9.  การวัดและประเมินผล    
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1. ร้อยละ ของนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

2.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน8ประการ 

3.ร้อยละ ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สังเกต / การฝึกปฏิบัติ 
 
ประเมินโครงการ 
 
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินโครงการ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

2.นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรมพ้ืนฐาน8ประการ ใน
ระดับดี 

3.นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับดี 

           

สังเกต / การฝึกปฏิบัติ 
 
 

ประเมินโครงการ 
 
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

แบบประเมินโครงการ 
 
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
 
 



10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเองโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 10.2  นักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อการเป็นเจ้าของกิจกรรมโครงการคุณธรรมในชั้นเรียน  
สามารถด าเนินตามกิจกรรมโครงงานคุณธรรมได้ 
  10.3  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกในความเป็นชาติไทย 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
   

  
.............................. ............... ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาววันวิสา  นาโสม) 

  
   ........................ .......................     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



รายละเอียดแนบท้าย 
 

     

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
การด าเนินงาน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา
(บาท) 

1.การจัดอบรมนักเรียน 
แกนน า จ านวน 75 คน 

3,000 
 

ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 
(เช้า,บ่าย) มื้อละ 20 
บาท (2 มื้อX20 บาท) 

75 คน 40 3,000 

2.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 
 

6,000 
 
 

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในจัด
โครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น  
ม.1-6 (15ห้องX400 
บาท) 

15 ห้อง 
 
 

400 
 
 

6,000 
 
 

        
 3.จัดนิทรรศการและ
น าเสนองานโครงงาน
คุณธรรม 
 
 
 

3,000 
  
 
 
 

ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
พร้อมสกรีนอักษร 3 
พับ น าเสนอผลงาน 
ขนาด 2.40 เมตร X 1 
เมตร 
 

3 ป้าย 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

 4.จัดท าแฟ้ม
เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

 1,000 
 

แฟ้มตราช้าง3ห่วง 
 

10 แฟ้ม 
 

100 
 

1,000 
 

  รวม     13,000 

 
*ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
   
 



 
 

ชื่อโครงการ                    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม และนางหยาดพิรุณ นวนเจริญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวชิาการ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 

ซ่ึงเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมี
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
ให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร  การจัดการสถานศึกษา 
ของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพ
เหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน 
ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใน
การส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 
2563 พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับ
การขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
 
 



 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย  เป็ น โรงเรียนศูนย์ รวมการศึกษาที่ มี คุณ ภาพ สามารถให้บริการการศึกษา  
แก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

3. เพ่ื อสร้ างโอกาสทางการศึ กษาและลดความ เหลื่ อมล้ าท างการศึ กษา ให้ กับ เยาวชน  
ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   

4. เ พ่ื อ ให้ นั ก เรี ย น มี ก า ร พั ฒ น าด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า  ( Intelligence Quotient) ค ว าม ฉ ล า ด 
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และ 
มีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral 
Quotient) สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบ
การศึกษามีงานท า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดย
ใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนักเรียนเป็นคนดี  มี วินัย  
มีการเรียนรู้แบบเสมือนเหตุการณ์จริง โดยใช้หลักเหตุและผล หลักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชา   
หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม และหลัก 
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคมในการพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ รวมถึงปฏิบัติ 
ตามค่านิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)  

6. เพ่ื อสร้ างความร่วมมื อระหว่าง เอกชน บ้ าน  วัด /ศาสนสถาน อ่ืนๆ  รัฐ  และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
4. เป้าหมาย 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ มีความพร้อมในทุกด้าน 
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร
จัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
 



 
 

2. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่นชนบท 

3. นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) 
และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียน
สุจริต มีความรัก  หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient). 
สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงาน
ท า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

4. ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
    
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 (P) ประชุมวางแผน ต.ค.64 ครูทุกคน 
2 (D) เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.64 ครูเหมือนฝัน 
3 (D) ติดต่อประสานงาน ม.ค. – ส.ค. 65 ครูเหมือนฝัน และ 

ครูหยาดพิรุณ 
4 (D) ติดต่อประสานงานกับฝ่ายและกลุ่มงานภายในโรงเรียน

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1.กลุ่มบริหารงบประมาณ ฯและกลุ่มบริหารงานบุคคล   
2.กลุ่มบริหารวิชาการ 

ม.ค. – ส.ค. 65 ครูหยาดพิรุณ 
 

5 (D) แต่งตั้งคณะท างาน ม.ค. – ส.ค. 65 ครูหยาดพิรุณ 
6 (D) จัดเตรียมสถานที่ที่เก่ียวข้อง ต.ค. 64 – ก.ย.65 ครูที่เก่ียวข้อง 
7 (D) ด าเนินการโครงการ ต.ค. 64 – ก.ย.65 คณะกรรมการตามค าสั่ง

ของโรงเรียน 
8 (C) ติดตามประเมินผลกิจกรรม ก.ย.65 ครูเหมือนฝัน และ 

ครูหยาดพิรุณ 
9 (A) สรุปและรายงานผล ก.ย.65 ครูเหมือนฝัน และ 

ครูหยาดพิรุณ 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ ณ โรงเรียมะขามสรรเสริญ   



 
 

7. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล 
- - - ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 
ครูหยาดพิรุณ และ

ครูเหมือนฝัน 
2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน - - - ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 
ครูหยาดพิรุณและ
ครูเหมือนฝัน 

3 ป้ายโครงการ 5,000 - -   
รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 - -   

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 
  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. โรงเรียนจะต้องขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลด้วยการวางแผนอย่างรัดกุม 
 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 80 มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
2. นักเรียน ร้อยละ 100 มีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา (Intelligence Quotient) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มี
ทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ 

 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

สังเกต 
 
 

การวัด IQ และ EQ ของ
นักเรียน 

 
แบบสอบถาม/แบบ

สัมภาษณ์ 
 
 

แบบทดสอบ 



ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริหาร การจัดการเรียนการสอน สร้างคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้กับเยาวชน 
ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   

4. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา (Intelligence Quotient) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มี
ทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 
ประการ  

5. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและ
ความภูมิใจในชาติ  

6. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน 
บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

สอบถาม/สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัด IQ และ EQ ของ
นักเรียน 

แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ที่มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน อย่างม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

10.2 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) 
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
(Physical) 

 

 (..................................................)   ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม) 

 

 (.................................................) ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

ที่  ๑๔๔ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

..........................................................................................  
 กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ( ๒ ) ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนดเป้าหมาย 
หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ 
ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  ในการนี้
เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดไว้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้      
 
     ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
   นายสุพร พงศ์วิฑูรย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

        นางสาวณัชชา สร้อยศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นางสาววัลยา บุญอากาศ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
นางหยาดพิรุณ    นวนเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 

    นางสาวนัทกานต์ สวาทดิ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
 

หน้ำที ่อ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ส าเรจจลุลว่งไปได้ด้วยดี ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ 
 
     ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 1.1  นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ
 ๑.2  นางวีรนุช  กณิกนันต์ หัวหน้าแผนงาน        รองประธานกรรมการ 

๑.3  นางสาวจุฑามณี แต้มทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           ๑.4 นายก าธร           ดิษธรรม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ    กรรมการ 

๑.5  นางสาววันวิสา นาโสม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๑.6  นางสาวกนกอร คงโพธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ  กรรมการ 

 

 



  ๑.7  นายปองพล  นาคพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.8  นายสุปัญญา ยังศิริ  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
๑.9  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเตจม  เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 

            และเลขานุการ 
   1.10 นางสาวปิยนุช ธรรมสุทธิ์      กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
          หน้ำที ่๑.   ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  
      ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
      การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๒.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๓.  จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
          ๔.  น าเสนอ  และขอความเหจนชอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
                   ๕.  ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เหจนสมควร 

 
     ๒.  คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มเอกสำรแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 
     ๒.๑  นางวีรนุช             กณิกนันต์    คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางโสภิณ           ศรีแก้ว              คร ู  กรรมการ 
 2.3  นายปองพล          นาคพงษ์    คร ู กรรมการ 
 ๒.4 นางสาวเหมือนฝัน   ทองเตจม     คร ู  กรรมการและเลขานุการ        
 ๒.5  นางสาวปิยนุช       ธรรมสุทธิ์    ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 หน้ำที ่๑.  จัดท ารูปเล่มเอกสาร  

         ๒.  เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและสามารถน าไปบริหารจัดการการศึกษาได้ต่อไป 
          ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามท่ีเหจนสมควร 
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  และเสียสละ  เพ่ือให้เกิดผลดี 
ต่อทางราชการสืบไป 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                           สั่ง  ณ  วนัที่   7   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

                                (นายสพุร พงศ์วิฑูรย์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
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