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ค ำน ำ 
 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
ให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งมีเจตนารมณ์ท่ีต้องการเห็นเยาวชนของชาติ เป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 
  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  ได้ตระหนักถึงการจัดการด้านการศึกษาเป็น
อย่างดี  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ขึ้น  โดยก าหนดทิศทางการ
บริหารงานของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
วางไว้ 
  ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2562  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
                 (นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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     โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6   
ตั้งอยู่เลขท่ี  104  หมู่  1 ต าบลหนองสะเดา   
อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี   มีเนื้อที่ 
56  ไร่  3  งาน  81  ตารางวา 
  เดิมพ้ืนที่ต าบลหนองสะเดา ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา ราษฎรบ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยการ
น าของ  นายวน  มีชะนะ และ  นายหอม  ลุ่มล่า จึงได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้าน
ใหม่ศรีสุพรรณ โดยมีพระสมุห์จันทร์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสุพรรณยินดียกที่ดินของวัดให้จ านวน 16 ไร่ 2 
งาน 10 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน แต่เนื่องจากจ านวนที่ดินยังไม่พอตามเกณฑ์ของกรมสามัญ
ศึกษา  ซึ่งต้องมีเนื้อที่  35  ไร่ขึ้นไป  ประกอบกับขณะนั้น  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นมีด าริที่จะสร้างโรงเรียนมัธยม ทางอ าเภอจึงเสนอให้ฯพณฯ บรรหาร  ศิลป
อาชา  พิจารณา 
  ซึ่ง  ฯพณฯ บรรหาร และ คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา  ได้เดินทางมาดูสถานที่     ที่จะ
สร้างโรงเรียน และได้ติดต่อขอซื้อที่ดินใกล้วัดใหม่ศรีสุพรรณให้อีก 21 ไร่ 30 ตารางวา  จากนายสุชาติ   
มีชะนะ  นายชลอ  สว่างศรี และนายเสริม  ส าเภาทอง ในราคาไร่ละ  30,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
632,250  บาท  ภายหลัง  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินอีก 11 ไร่ 43 ตารางวา 
จากนายสงัด  อินทร์แปลง  ในราคาไร่ละ  90 ,000   บาท  โดยให้ คุณ จองชัย   เที่ ย งธรรม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงาน และในปี  พ.ศ. 2537  ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา  ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินหลังโรงเรียนให้อีกจ านวน  8  ไร่  98 ตารางวา  รวมเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น  
56  ไร่  3  งาน  81  ตารางวา 
  ในวันที่  28  มีนาคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ งโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น โดยในระยะแรกศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี นายโชติ แย้มแสง ได้แต่งตั้งให้ นายปรารมภ์ จ าปาศรี  ศึกษาธิการอ าเภอสามชุก เป็นผู้
ประสานงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่  25 – 31  มีนาคม  2534   
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  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายเชิดศักดิ์ 
ศุภโสภณ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 
6 เปิดท าการสอนตั้งแต่วันที่  14 พฤษภาคม  พ.ศ. 2534 จ านวน 2  ห้องเรียน โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ครู – อาจารย์ จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามมาช่วยสอน  7 คน  จากโรงเรียนสรวงสุทธาวิ
ทยา 2 คน จากโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1 คน รวมครู – อาจารย์ที่มาช่วยสอน  10  คน  มีนักเรียน
ทั้งสิ้น  78  คน  เป็นชาย  38  คน  หญิง  40  คน 
  ปีการศึกษา 2549 ผู้อ านวยการวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล ได้ริเริ่มให้มีการด าเนินการขอ
อนุญาตเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียนจ านวน  40  คน เป็น
นักเรียนชาย  11  คน และนักเรียนหญิง  29  คน 
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  มีผู้บริหาร
โรงเรียนรวม  7  ท่าน คือ 
 1.  นายเชิดศักดิ์   ศุภโสภณ ด ารงต าแหน่ง   1  มิ.ย. 2534 –   2  ธ.ค. 2540 
 2.  นางลั่นทม พุ่มจันทร์ ด ารงต าแหน่ง   2  ธ.ค. 2540 – 24  ต.ค. 2544 
 3.  นายอาทิตย์  ภูมีพัฒน์ ด ารงต าแหน่ง 11  ธ.ค. 2544  –  1  ธ.ค. 2546 
 4.  นางวัชราภรณ์  จิตรอนุกูล ด ารงต าแหน่ง   1  ธ.ค. 2546 – 18  ม.ค. 2552 
 5.  นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ด ารงต าแหน่ง 10  มิ.ย. 2553 –  15 พ.ย.2556 
 6.  นายขจรวุฒิ  สว่างศรี  ด ารงต าแหน่ง 15 พ.ย. 2556 – 25 พ.ย.2559 
 7.  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง ด ารงต าแหน่ง 26 พ.ย.2559 – ปัจจุบัน 
  และในปีการศึกษา  2562 นี้  มีครู – อาจารย์  26  คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน 
นักเรียน  412 คน ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน  ภายใต้การน าของ  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน คนปัจจุบัน 
 

***************************** 
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อัตลักษณ์ 

“นักเรียนมีจิตสาธารณะ  ใช้ทักษะในการด าเนินชีวิต” 
 

เอกลักษณ์ 
“โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี” 

 
วิสัยทัศน ์

โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี  นักเรียนมีจิตสาธารณะ  
ใช้ทักษะในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

 1.  ส่งเสริมการรักษาความสะอาด 
 2.  จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.  สร้างความตระหนักด้านจิตสาธารณะ 
 4.  มุ่งเน้นการใช้ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค ์
 1.  นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
 2.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และ สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3.  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลดีต่อนักเรียนที่จะ
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
 4.  นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายโรงเรียน 
********************** 

 
1. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมจีิตส านึกในความเป็นชาติไทยและยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) 
3. มุ่งส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
4. พัฒนาคลังสื่อเสริมการเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และวินัยเชิงบวกในห้องเรียน ตลอดจนปลูกฝังความมี

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
7. ส่งเสริมและประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
8. ปลูกฝังจิตส านึกและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม จนเกิดเป็น

แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

************************ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

       
            
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 

-  งานพัฒนาหลักสูตรและ 
    กระบวนการเรียนรู ้
-  งานวัดผลประเมินผล 
-  งานทะเบียนนักเรียน 
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  งานแนะแนวการศึกษา 
-  งานห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู ้
-  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานรับนักเรียน 
-  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลย ี
   ทางการศึกษา 
-  งานศูนย์คอมพิวเตอร ์    
        

-     งานแผนงาน และงบประมาณ 
-    งานธุรการ 
-    งานระบบควบคุมภายใน 
-   งานสารสนเทศ 
-   งานการเงินและบัญชี 
-   งานพัสดุและสินทรัพย ์
-   งานระดมทรัพยากร 
     เพื่อการศึกษา 
-   งานประกันคุณภาพการศึกษา   
-   งานสวัสดิการโรงเรียน 
-  งานประสานงานคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  งานตรวจสอบ ติดตามและ 
    รายงานการใช้ งบประมาณ 
 
     
    
 

-   งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
-  งานวางแผนอัตราก าลัง 
    สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
-  งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
-  งานกิจการนักเรียน 
-   งานป้องกันสารเสพติด 
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรยีน 
-  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
-  งานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
-  งานคณะกรรมการนักเรียน 

-  งานอาคารสถานท่ี 
-  งานโสตทัศนศึกษา 
-  งานอนามัยโรงเรียน 
-  งานโภชนาการ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน 
-  งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    

………………………  
 
.…. 

…………………….…. 
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ข้อมูลเบือ้งต้น 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

******************** 
ก่อตั้งเมื่อ    28  มีนาคม  พ.ศ. 2534 
พ้ืนที่    56 ไร ่ 3  งาน  81  ตารางวา 
ที่ต้ัง    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 9 
ที่อยู่    104  หมู ่ 1  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุร ี 72130 
โทรศัพท์     0-3557-1017  
โทรสาร    0-3557-1017 
ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา  เปิดท าการสอนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และ  
    ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 - 3 
สังกัด    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ผู้อ านวยการ   นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง 
คติธรรม    “ธมฺโม   สุจิณ ฺโณ   สุขมาวหาต”ิ 
    (ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว  น าสุขมาให้) 
ปรัชญา    เรียนด ี  มีคุณธรรม   น าสังคม 
สีประจ าโรงเรียน   ฟ้า  -  ขาว 
    ฟ้า หมายถึง      ความริเริ่ม  ความกว้างไกล 
    ขาว หมายถึง      ความสะอาด  ความบริสุทธ์ิ 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกกาสะลอง 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นสะเดา 
อักษรย่อ    บ.จ. 6 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  เป็นรูปดอกบัว ภายในมีชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6   

คั่นด้วยตราจันทร ์ ด้านล่างเป็นคติธรรมประจ าโรงเรียน 
“ธมฺโม   สุจิณ ฺโณ   สุขมาวหาต”ิ  ตรงกลางบรรจุอักษรย่อ 
บ.จ. 6  โดยมรีัศมีอยูเ่หนือเลข  6 
 

*********************** 
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ข้อมูลนักเรียน 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ม.1 2  ห้อง 46 23 69 
ม.2 2  ห้อง 34 29 63 
ม.3 2  ห้อง 44 32 76 

รวม ม.ต้น 6 ห้อง 124 84 208 
ม.4 2  ห้อง 24 21 45 
ม.5 2  ห้อง 37 24 61 
ม.6 2  ห้อง 19 9 28 

รวม ม.ปลาย 6 ห้อง 80 54 134 
ปวช.ปีที่ 1 1 ห้อง 8 16 24 
ปวช.ปีที่ 2 1 ห้อง 10 15 25 
ปวช.ปีที่ 3 1 ห้อง 5 16 21 
รวม ปวช. 3 ห้อง 23 47 70 
รวมทั้งหมด 15  ห้อง 227 185 412 

 
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  25562 
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ข้อมูลครู/บุคลากร 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท ต าแหน่ง อันดับ 
1 นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง วท.บ. 

กศ.ม. 
จิตวิทยา(คลินิก) 
การบริหารการศึกษา 

สังคมวิทยา ผอ. คศ.3 

2 นายอ านวย  เนตรมณ ี ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ - คร ู คศ.3 
3 นายสุรมิตร  แสงสุระ กศ.บ. 

ค.ม. 
พลศึกษา 
หลักสตูรและการสอน 

สุขศึกษา คร ู คศ.3 

4 นางสุนทร  ทองวิเศษสุข ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ อุตสาหกรรมศลิป ์ คร ู คศ.3 
5 นางสุภิต  พิศเพ็ง ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ศิลปศึกษา คร ู คศ.3 
6 น.ส.เฟื่องฟ้า  แตงโสภา อ.บ. 

ศษ.ม. 
บรรณารักษศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน
มัธยมศึกษา(ภาษาไทย) 

- คร ู คศ.3 

7 นางรุ่งกานต์  แสงสุระ ศศ.บ. 
ค.ม. 

ประวัติศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน 

สังคมวิทยา คร ู คศ.3 

8 น.ส.จุฑารัตน์  แตงโสภา ศศ.บ. 
กศ.ม. 

การจัดการทั่วไป 
ธุรกิจศึกษา 

- คร ู คศ.3 

9 นางโสภา  เนตรมณ ี ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

 

ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรและการสอน
มัธยมศึกษา(ภาษาไทย) 

การสื่อสารมวลชน คร ู คศ.3 

10 นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คร ู คศ.3 
11 นางวันดี  วรกรรณ ์ วท.บ. 

กศ.ม. 
ชีววิทยาประยุกต ์
การมัธยมศึกษา 
(การสอนวิทยาศาสตร์) 

- คร ู คศ.3 

12 นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์ ค.บ. 
ค.ม. 

ดนตรีศึกษา 
หลักสตูรและการสอน 

- คร ู คศ.3 

13 นางสาวพิไลลักษณ ์
             ทองรอด 

ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การวิจัยและสถติิทางการ
ศึกษา 

- คร ู คศ.3 

14 นายชัยพร  ศรีวิเชียร ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
(ช่างยนต์) 

- คร ู คศ.3 

15 นางรินดา   กรุดเนยีม ค.บ. คณิตศาสตร ์ - คร ู คศ.3 
16 นางสาวรชุดา   ธนาภิวัฒน์ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ศิลปกรรม 
การบริหารการศึกษา 

- คร ู คศ.2 

17 นายวันเสด็จ  สะราค า วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ - คร ู คศ.2 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท ต าแหน่ง อันดับ 
18 นายไพศาล   สะราค า ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ - คร ู คศ.1 
19 นางสาววลีรัชช์ษา   สกุลปั้นถนอม ศษ.บ. 

ศษ.ม 
ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

- คร ู คศ.1 

20 นายธีระ  อินทร์สว่าง กศ.บ. 
ศษ.ม. 

การสอนเคม ี
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู ้

- คร ู คศ.1 

21 นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ ค.บ. สังคมศึกษา - คร ู คศ.1 
22 นายตรมีงคล  จันทร์เสวก วศ.บ. ฟิสิกส ์ - คร ู คศ.1 
23 นายสิทธิชัย  สมประสงค ์ กศ.บ. ชีววิทยา - ครูผู้ช่วย  
24 นายพีร์ภูภฏั  ธิปพสุภัทร ์ ศษ.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา - ครูผู้ช่วย  
25 นางสาวกนกกาญจน์  ทรัยพ์มดิ ค.บ. ภาษาไทย - ครูผู้ช่วย  
26 นางสาวสิรลิักษณ์  สุวรรณประทปี ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ครูผู้ช่วย  
27 นายกฤตธี  อนิหากรวด ค.บ. คณิตศาสตร ์ - ครูผู้ช่วย  
28 ว่าท่ี ร.ต.วรุตม์  พิพัฒนาบูรณ ์ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ - ธุรการโรงเรียน  
29 นายช่ า   สว่างศรี ม.ศ.3 - - ลูกจ้างช่ัวคราว  
30 นายสุชาติ  มีชะนะ ป.6 - - ลูกจ้างช่ัวคราว  
31 นางล าพึง  มีชะนะ ป.6 - - ลูกจ้างช่ัวคราว  
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บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร - 1 1 
ครู คศ.3 3 11 14 
ครู คศ.2 1 1 2 
ครู คศ.1 3 2 5 
ครูผู้ช่วย 3 2 5 

ธุรการโรงเรียน 1 - 1 
รวม 11 17 28 

 
 

บุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระ และเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  หมายเหตุ ไม่นับรวมธุรการโรงเรียน 1 คน 
 

ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง จ านวน(คน) 

ลูกจ้างชั่วคราว 3 
รวม 3 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระฯ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร  1 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี 3 1 4 
คณิตศาสตร์ 1 2 3 
ภาษาไทย - 3 3 
ภาษาต่างประเทศ - 3 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 2 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 
ศิลปศึกษา - 2 2 
การงานอาชีพ  3 3 5 

รวม 10 17 27 
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บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง และการศึกษา 
ต าแหน่ง ป.ตรี ป.โท รวม 
ผู้บริหาร - 1 1 
ครู คศ.3 6 8 14 
ครู คศ.2 1 1 2 
ครู คศ.1 3 2 5 
ครูผู้ช่วย 5 - 5 

ธุรการโรงเรียน 1 - 1 
รวม 16 12 28 

 
 

บุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระ และ การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  หมายเหตุ ไม่นับรวมธุรการโรงเรียน 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระฯ ป.ตรี ป.โท รวม 
ฝ่ายบริหาร - 1 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4 
คณิตศาสตร์ 2 1 3 
ภาษาไทย 1 2 3 
ภาษาต่างประเทศ 2 1 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 
ศิลปศกึษา - 2 2 
การงานอาชีพ  5 1 6 

รวม 16 11 27 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. นายสบชัย มณีรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอ านาจ เพ็ชรวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
3. นายธีระวัฒน์   ศรีสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายสรายุทธ์ หอมจันทร์       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์ สุขส าราญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นางพิสมัย แป้นสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นายพยุง  จันทวาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
8. นายจเร  ข าสุวรรณ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
9. นายสมพงษ์ ไพบูลย์วิทย์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
10. นางอุ่นเรือน     ศิริโชต ิ   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
11. พระครูสิทธิปัญญากร    ผู้แทนพระสงฆ์   กรรมการ 
12. พระครูวินัยธรสมภพ  สุภโว  ผู้แทนพระสงฆ์   กรรมการ 
13. นายอรรถพล สุวรรณศร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
14. นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์  ผู้แทนครู   กรรมการ 
15. นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง               ผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ 

 
ฝ่ายบริหาร 
 1.  นางนิลวดี    กวีรัตน์ธ ารง            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.  นายอ านวย  เนตรมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     3.  นายสุรมิตร  แสงสุระ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 4.  นางสุนทร   ทองวิเศษสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 5.  นางรินดา  กรุดเนียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
 

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  2563 

************** 
ประเภทของงบ ฝ่าย จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

1. งบพัฒนาการเรียนการสอน บริหารวิชาการ 1,120,906 65,57 
2. งบบริหารทั่วไป บริหารงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล 
บริหารทั่วไป 

รวม 

225,775 
140,055 
119,222 
485,052 

 
 
 

28.37 

3. งบส ารองจ่าย บริหาร 103,642 6.06 
รวมทั้งสิ้น 1,709,600 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบพัฒนาโรงเรียน 
1,759,600 

 

งบพัฒนาการเรียนการสอน 
( 65.57 % ) 
1,120,906 

 

งบบริหารทั่วไป 
( 28.37 % ) 
485,052 

 

งบส ารองจ่าย 
( 6.06 % ) 
113,652 
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อาคารประกอบและอาคารเรียน 
 
1.  อาคารเรียน 216 ล ( ปรับปรุงพิเศษ ) สร้าง พ.ศ. 2534 ครึ่งหลัง และ พ.ศ. 2538 ครึ่งหลัง 
2.  อาคารเรียนช่ัวคราว ชค 104/27  1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2534 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2535 ) 
3.  บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน  2  หลัง สร้าง พ.ศ. 2534 และ 2535 
4.  บ้านพักครูแบบ  203/27  2  หลัง สร้าง พ.ศ. 2535 และ 2536 
5.  บ้านพักครูแบบ 205/26  1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2535 
6.  ห้องน้ า-ห้องส้วม 6 ที/่27  3  หลัง สร้าง พ.ศ. 2534 , 2535 และ 2539 
7.  อาคารเรียนเบด็เสร็จแบบ ก  1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2535 
8.  อาคารเรียนเบด็เสร็จแบบ ข  1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2535 
9.  อาคารฝึกงานแบบ 204/27 (2 ช้ัน ) 2  หลัง สร้าง พ.ศ. 2537 และ 2542 
10.  หอประชุมโรงอาหาร 101 ล/27 พิเศษ 1 หลัง สร้าง พ.ศ. 2538 
11. บ้านพักนักเรียนแบบ 35 คน  1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2538 
12.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก1,012.5 ตร.ม. , 600 ตร.ม. สรา้ง พ.ศ. 2539 และ 2540 
13.  อาคารเรยีน 424 ปรับปรุง (ช้ันท่ี 1 ,ช้ันท่ี 2 )1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2540 
14.  อาคารเรยีน 424 ปรับปรุง  1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2542 
15.  บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย  1  หลัง สร้าง พ.ศ. 2542 
16.  สนามวอลเลย์บอล , บาสเกตบอล และสนามตะกร้อ สร้าง พ.ศ. 2543 
17.  สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง    สร้าง พ.ศ. 2543 
18.  หอถังประปา แบบ 18/2   สร้าง พ.ศ. 2543 

**************** 
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าต าบลขนาด

กลาง มีพ้ืนที่ 56 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ตั้งอยู่ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชาวชนบท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ปลูก
พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาชีพเสริมในครัวเรือน เป็นงานหัตถกรรมการร้อยมาลัย เป็นต้น 
  ด้านสาธารณูปโภค มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ สถานี
อนามัย และถนนเข้าหมู่บ้านอย่างทั่วถึง มีรถโดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอใกล้เคียง ท าให้การ
คมนาคมสะดวก มีระบบการชลประทานอย่างเพียงพอ ท าให้ผลผลิตด้านการเกษตรค่อนข้างดี และท า
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 สภาพครอบครัว โดยทั่วไปจะมีฐานะปานกลาง ค่อนข้างยากจน เพราะส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งบางครอบครัวผู้น าครอบครัวต้องไปหางานท าในกรุงเทพฯและจังหวัดอ่ืน 
ๆ เพ่ือส่งเงินมาจุนเจือครอบครัว จึงท าให้ต้องฝากบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลของญาติพ่ีน้อง ซึ่งท าให้
เด็กขาดความอบอุ่น เป็นปัญหาบ้างในบางครอบครัว และมีมากพอสมควรที่ครอบครัวแตกแยก ซึ่งก็จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงแก่เยาวชน 
  สถานที่ส าคัญที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือมาก คือ วัดดอนไร่ ซึ่งมีหลวงพ่อมุ่ยเป็นที่
เคารพบูชาของคนในชุมชนนี้  วิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้มีการด าเนินชีวิตที่ เรียบง่าย ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
อยู่ด้วยกันในสังคมอย่างปกติสุข 

 
 
จุดเด่นของโรงเรียน 
 

  1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สถานที่สะอาด สวยงาม มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

2.  บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีจ านวนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ที่ก าหนด เสียสละ อุทิศตนปฏิบัติตนอย่างเต็มศักยภาพ 

3.  นักเรียน มีความสามารถ ทางด้านวิชาการ ศิลปะดนตรี กีฬาและสิ่งประดิษฐ์ 
4.  โรงเรียนกับชุมชน มีความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกันและกัน ผู้ปกครอง ชุมชน และ

หน่วยงานอื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

****************** 
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ส่วนที่  2 

แนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
.................................. 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก. บทน า  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า 
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/
๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า “ให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑๕ ปี ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติ
ว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิด การผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนา 
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ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางใน
การด าเนินการ ดังนี้  
ข. วิสัยทัศน ์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
ค. พันธกิจ  
 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน  
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ
ที ่๒๑  
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐  
ง. เป้าหมาย  
 ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
 ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    
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 ๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลก
ที่ด ี(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
 ๕ . ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ใน
อนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  
 นโยบายที ่๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
 นโยบายที ่๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 นโยบายที ่๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 นโยบายที ่๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 นโยบายที ่๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 นโยบายที ่๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
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ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ  
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
บทน า  
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุก
รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น  
เป้าประสงค ์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๒. ผู้ เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
 ๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 ๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ    
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ตัวชี้วัด  
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที ่ 
 ๖. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๗. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน  และสังคมและ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๑ .๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
  ๑.๒ สถานศึกษา  
  (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนด  
  (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม  
 ๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๒ .๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
  ๒.๒ สถานศึกษา  
   (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  
   (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
   (๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
   (๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย   
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 ๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินแผนงาน  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ  
  ๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง  
  ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
  ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
  ๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
 ๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๔ .๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
  (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสม
กับบริบท  
  (๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์   
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  (๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  
  ๔.๒ สถานศึกษา  
  (๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผล
ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  
  (๒ ) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ ไม่ ได้ ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน  
  (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที ่๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
บทน า  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ และ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่ เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้น
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ให้เป็น
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่าง
เต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้าน
ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็น
นวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมี
ความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ    
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เป้าประสงค ์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑  
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
 ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
ตัวชี้วัด  
 ๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแวว
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
  ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดกิจกรรมแนะ
แนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็น
เลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มี
ความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
  ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท า
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
พัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ   
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  ๑.๕ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. สถานศึกษา  
  ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การ
เรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณา
การแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
  ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
  ๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  
  ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคล
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  
  ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที ่๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  
  ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๖  
  ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง   
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นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
บทน า  
 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้  
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และ
การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬา
เพ่ือการอาชีพ  
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 
ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับ
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น  สร้างแรง
บันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
เป้าประสงค ์ 
 ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
 ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้  
 ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม    
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 ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
 ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  
ตัวชี้วัด  
 ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3R8C)  
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 ๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้ 
 ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม  
 ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้    
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. พัฒนาหลักสตูรทุกระดับการศึกษา  
  เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร  เชิง
สมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย  
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  ๑ .๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
  (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
  (๒ ) ส่ งเสริมให้ครูปรับ เปลี่ ยนการจัดการเรียนรู้  “ครูผู้ สอน” เป็น  “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง 
พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
   ๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
   (๑) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย   
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   (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด  
   (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู้ใหม ่ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ  
   (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๑.๒ สถานศึกษา  
   (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อม
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
   (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  
   (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
   (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค ภัย ไข ้เจ็บ  
   (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
   (๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  ๒.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
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    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
    - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ  
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3  
   (๒) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้ 
   (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  
   (๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ  
   (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๒.๒ สถานศึกษา  
   (๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
   (๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา    
 



36 
 

    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล  และการหา
ความสัมพันธ์  
   (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินทีเ่หมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้ 
   (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
   (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
   (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding)  
   (๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
   (๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่ การมี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
   ๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
    (๑ ) ส่ งเสริม  สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ    
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    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที ่๓ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่๓  
   (๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้ 
   (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  
   (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
   (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
  ๒.๓.๒ สถานศึกษา  
   (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จรงิ (Active Learning)  
   (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS)  
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น    
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    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์  
   (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
วางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  
   (๕ ) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
   (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
   เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
  โดยแนวทางการด าเนินการ  
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็ก
ด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  
   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
   (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และ
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
   (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  
   (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลัง
ครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส    
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   (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
   (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
   (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคี
เครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส  
 ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา  
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
   (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
   (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
   (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.๒ สถานศึกษา  
   (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
   (๒ ) จัดการเรียนรู้ผ่ านระบบดิจิ ทั ล  (Digital Learning Platform) เพ่ื อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล    
 



40 
 

 ๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่าง
ต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต 
และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครู
คุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ  และ
ประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
  ๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ  
   การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การ
ผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สร้างความร่วมมือ กับ
สถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู  
   (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล 
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ  
  ๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นมาตรการที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน  โดยพัฒนาให้ เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มี
บทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
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   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path)  
   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  
   (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  ที่
ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
   (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
   (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน  
   (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การ
วัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
   (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction)    
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   (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
   (๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   (๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  
   (๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face - to - Face Training  
   (๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
   (๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
    ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
    ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาด
แคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  
    ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก
ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
    ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
    ๕) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา 
คอมพิวเตอร์ (Coding)    
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นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
        และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า  
  นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของ
ประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้ บรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไก
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น ตาม
สภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  
เป้าประสงค ์ 
 ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Global 
Goals for Sustainable Development)  
 ๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
 ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
 ๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา  
 ๕ . งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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 ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  
ตัวชี้วัด  
 ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
 ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
 ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 ๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 ๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด 
และพ้ืนที ่ 
 ๖ . สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๗ . สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  ที่มี
ประสิทธิภาพ  
 ๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๑ .๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
   (๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน  เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน    
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  ๑.๒ สถานศึกษา  
   (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ  
   (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา  
   (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 
๐ - ๖ ปี) เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
   (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้
เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน  
   (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาค
ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ  
   (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ  
 ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที ่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และ
ขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  
(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิต ิ   
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 ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ  
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟงัความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียน
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และ
ติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  
 ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยสูง  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน    
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  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้ เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเอง
น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม  สนับสนุนอุปกรณ์ ดิจิทัล  (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล  (Digital 
Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT)  
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทน า  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า 
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 
๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  ที่
ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”  
 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย 
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มาก
หรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง    
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เป้าประสงค ์ 
 ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 
๔.๐  
 ๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
 ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
 ๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
 ๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
 ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน  
 ๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัด  
 ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
 ๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ  มาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ   
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 ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less  
 ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน
การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
 ๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  
 ๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อ่ืน ๆ  
 ๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า  
 ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภค
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล  ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  
 ๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
 ๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน  การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย ์๔ ภูมิภาค  
 ๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค    
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 ๘ . จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม  Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพ่ือ
ด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
 ๙ . สนับสนุน  ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  
 ๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน
ส านักงานและสถานศึกษา  
 ๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
 ๑๒ . ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก  ที่แสดง
สัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  
 ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน   
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นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทน า  
 นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา  หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของ
หน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับ
ตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ 
Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
เป้าประสงค ์ 
 ๑ . สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป  
 ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้
มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
 ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ   
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ตัวชี้วัด  
 ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  
 ๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  
 ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
 ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง  ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
 ๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
 ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ใน
การบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  หรือกลุ่ม
สถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษา    
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  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่ม
สถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ  และข้อจ ากัดของแต่ละ
พ้ืนที ่ 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน 
ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่
เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร
จัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดอบรม  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ  สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่  
  (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ใน
การบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  หรือกลุ่ม
สถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   
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๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  
 (๔ ) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน  (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
 (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
 (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
 (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
 (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
 (๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา   
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๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
 เป็นมาตรการที่ เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบ
ธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  
 (๒ ) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
 (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  
 (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร  
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big 
Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุก
ระดับทั้ งระดับ  IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Platform) ระบบ
บริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็น
ต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS   
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 (๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
 (๓ ) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ  ด้านบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและ
รองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
 (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด
ช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ  
 (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าใน
อาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร
ด้านการศึกษาของประเทศ  
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ทิศทางการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพม.9 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2559 - 2563  

 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นผู้น าการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ” 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. ครูละบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขับเคลื่อนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ยุทธศาสตร์ที่1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 1.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 1.2 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 
 1.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที3่  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 1.1 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 1.3 ยกระบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.4 พัฒนาความสามรถผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที4่  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที5่  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ 
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
นโยบายการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 - 2564 เป็น 9 นโยบาย
ภายใต้โมเดล “สพม.9” ก้าวพอดี สู้ 9 คุณภาพดังนี้  
 นโยบายที่ 1 การบริหารคุณภาพ   นโยบายที่ 2 สพม.คุณภาพ 
 นโยบายที่ 3 โรงเรียนคุณภาพ   นโยบายที่ 4 ผู้บริหารคุณภาพ 
 นโยบายที่ 5 ครูคุณภาพ    นโยบายที่ 6 นักเรียนคุณภาพ 
 นโยบายที่ 7 คณะกรรมการคุณภาพ  นโยบายที่8 เครือข่ายผู้ปกครองคุณภาพ 
 นโยบายที่ 9 ภาคีเครือข่ายคุณภาพ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงันี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กรอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

...................... 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1. ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนากระบวนการ 
    เรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง และมาตรฐานการศึกษา 

1.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ  
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 
1.2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้   
      สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
    คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.1 พัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก 
      ธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษา 

3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
    และมีประสิทธิภาพ 

3.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา 
      ระบบการบริหารงบประมาณ 
3.2 พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิด 
      ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนระบบดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน 
3.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ 
      ระบบการติดตาม ตรวจสอบ  
      ประเมินผล 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 

4.1 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนความ 
      เข้มแข็งรว่มกับชุมชน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียด

แผนปฏิบัติการ 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                      นโยบาย สพฐ. ที่  2  ยุทธศาสตร์ สพม. 9  ที่  3  กลยุทธ์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกๆ คน ต้อง
มีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมวิชาการ กีฬา  
ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการ ดนตรี  นาฏศิลป์ ศิลปะ  และกีฬา  และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาให้นักเรียนเป็นผู้มีทั้งความรู้ ความสามารถ  และเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศขึ้นมา 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะและกีฬา เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือเป็นเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ส าหรับครูและนักเรียน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา 
   2. นักเรียนร้อยละ5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬามีผลงานดีขึ้นจากรายการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมา 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการ ดนตรี  
นาฏศิลป์ ศิลปะ  และกีฬา ตามความสามารถพิเศษของนักเรียน 

  2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนการสอน น าไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ 

ดนตรี  นาฏศิลป์ ศิลปะ  และกีฬา ระดับ
โรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ 

ต.ค.62 – ก.ย.63 ฝ่ายบริหาร
วิชาการและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

สถานที่ด าเนินการ ตามรายการแข่งขันในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด   
ระดับภาค และระดับประเทศ 
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  35,000   บาท 
ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 การแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ 

ดนตรี  นาฏศิลป์ ศิลปะ  และกีฬา ระดับโรงเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

35,000   

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 35,000   

รวมทั้งสิ้น 35,000 
 

การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการ

แข่งขันได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการ ดนตรี  นาฏศิลป์ 
ศิลปะ  และกีฬา ของนักเรียนระดับ
โรงเรียน ระดับจังหวัด  ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

การแข่งขันในระดับต่างๆ ผลการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้แสดงออก  ซึ่งความสามารถและศักยภาพในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี 

นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา 
2.  การประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน เป็นระบบ 
3.  ครู และนักเรียน เกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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    ลงชื่อ       รินดา   กรุดเนียม    ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
   

    ลงชื่อ        รินดา   กรุดเนียม    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
     ลงชื่อ     นิลวด ี  กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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ฝ่าย บริหารวิชาการ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 การแข่งขันทักษะความสามารถ
ทางด้านวิชาการ ดนตรี  นาฏศิลป์ 
ศิลปะ  และกีฬา ระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ 

     

1 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
ทุกกลุ่มสาระฯ   

  35,000   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 35,000   
รวมทั้งสิ้น 35,000 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  สนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
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สนอง                      นโยบาย สพฐ. ที่  2,3   ยุทธศาสตร์ สพม. 9  ที่  กลยุทธ์ รร.ที่  1     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,2 
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวทาง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2554 
(ปรับปรุง)  ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารวิชาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
2. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ คณะครูและนักเรียนทุกคน 
 เชิงคุณภาพ คณะครูและนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ตารางการเรียนการสอน ต.ค.62 – มิ.ย.63 ฝ่ายบริหาร

วิชาการ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ต.ค. 62 – ก.ย.63 
3 การรับนักเรียนและจัดท าคู่มือนักเรียน ก.พ.63 – มิ.ย.63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  18,985  บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
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1 ตารางการเรียนการสอน 3,400   
2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 9,585   
3 การรับนักเรียนและจัดท าคู่มือนักเรียน 6,000   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 18,985   

รวมทั้งสิ้น 18,985 
 

การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 คณะครูและนักเรียนร้อยละ80มีความ

พึงพอใจต่อการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารวิชาการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารวิชาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
2. ท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

 
    ลงชื่อ       รินดา   กรุดเนียม    ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
   
    ลงชื่อ        รินดา   กรุดเนียม    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
     ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ 
...................... 
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ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 ตารางการเรียนการสอน      
1 ค่าถ่ายเอกสารตารางเรียน   600   
2 ค่าอาหาร + น้ าดื่ม 4 วัน 700 2,800   
    3,400   
       
 จัดซื้อวัสดุส านักงาน      

1 กระดาษโรเนียวขาว เอ 4 60 รีม 95 5,700   
2 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 5 ม้วน 40 200   
3 แฟ้มโชว์เอกสารทางวิชาการ 5 แฟ้ม 110 550   
4 ไส้ในแฟ้ม ตราช้าง เอ 4 7  ห่อ 20 140   
5 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์เอ 4 15  รีม 125 1,875   
6 กระดาษปก Matte paper 4 รีม 280 1,120   
    9,585   
       

 รับนักเรียนและจัดท าคู่มือนักเรียน      
1 ถ่ายเอกสารคู่มือนักเรียน   2,000   
2 กระดาษปก  4 รีม 95 380   
3 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 8 ม้วน 40 320   
4 แฟ้มเจาะรู 3 นิ้ว 5 แฟ้ม 80 400   
5 อาหารส าหรับกรรมการรับสมัครนักเรียน   1,500   
6 น้ าดื่มส าหรับกรรมการรับสมัครนักเรียน   400   
7 ป้ายไวนิล  1,000 1,000   
    6,000   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
 รวม 18,985   
 รวมทั้งสิ้น 18,985 

 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                      นโยบาย สพฐ.ที่  2,3  ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่  3   กลยุทธ์ รร. ที่  1 
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   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวดที่ 4  แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และจากผลการประเมินภายนอก
รอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวมแม้จะมีความก้าวหน้าแต่ก็ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งสมศ. ได้เสนอแนะให้สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
             นอกจากนี้ยังมีผลจากผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า ในภาพรวมของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา  จึงถือเป็นภารกิจส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จึงต้องด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้               
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนร้อยละ 45  มีค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับด ี
   2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  35  มีค่าเฉลี่ยรวมผลการ
ทดสอบระดับชาติ(O –NET)  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
   3.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ  35  มีค่าเฉลี่ยรวมผลการ
ทดสอบระดบัชาติ(O –NET)    5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
   4.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ
ระดับชาติ(V –NET)  สูงขึ้น 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551   
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงท าความเข้าใจ   พ.ย.62 ฝ่ายบริหาร

วิชาการ 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พ.ย.62 
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3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ย.62 – ก.ย.63 
4 ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน พ.ย.62 – ก.ย.63 
5 สรุปประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน  ก.ย.63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  20,000   บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการติว - 20,000    - 
2 กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ coding - - - 
3 กิจกรรมเรียนรู้ด้วยสื่อ DLIT - - - 
4 กิจกรรมสอนเสริม - - - 
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  20,000     

รวมทั้งสิ้น 20,000    
 

การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การทดสอบ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การทดสอบ แบบสรุปผลการทดสอบ

ระดับชาติ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  ท าให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ       รินดา   กรุดเนียม    ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
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    ลงชื่อ        รินดา   กรุดเนียม    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
     ลงชื่อ    นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ฝ่าย บริหารวิชาการ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
การติว 

     

1 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการติว    17,000  
2 อาหารว่างและน้ าดื่ม    3,000  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม  20,000  
รวมทั้งส้ิน 20,000 

 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6   ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5    กลยุทธ ์รร.ที่  1     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
แล้ว ปัจจัยส าคัญที่ช่วยเกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค ซึ่ งเป็นปัจจัยที่
ช่วยสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ        
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มี

คุณภาพมากขึ้น 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ได้รับการเกื้อหนุนด้าน 
   สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง 
 เชิงคุณภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เกิด 
   ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค 

     -  ค่าไฟฟ้า 
     -  ค่าโทรศัพท์ 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

นางสาวจุฑารัตน์ 
      แตงโสภา 

 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 301,926  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 การด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค    
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     -  ค่าไฟฟ้า 
     -  ค่าโทรศัพท์ 

300,000 
1,926 

 

     
     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 301,926   

รวมทั้งสิ้น 301,926 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  90  ของผู้เรียนเกิดความพึง

พอใจ 
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ                                                         
2. ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ    

 
 
    ลงชื่อ    จุฑารัตน์   แตงโสภา  ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวจุฑารัตน์    แตงโสภา)       
 
    ลงชื่อ     รินดา   กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นางสาวรินดา   กรุดเนียม) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 ค่าสาธารณูปโภค      
1 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน 25,000 300,000   
2 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน 160.50 1,926   
    301,926   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม 301,926   
รวมทั้งสิ้น 301,926 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  สนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6  ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5  กลยุทธ์ รร.ที่  1    
              มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
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ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การเกิดองค์ความรู้ที่ดี ต้องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียน
การสอน ภายในโรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ต้องการแสวงหาและสัมผัสสิ่ง
แปลกใหม่ จากภายนอกโรงเรียน สถานที่และแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ จากภายนอก มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาพัฒนาความรู้ 
ของตนเอง และพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบให้เกิดคุณภาพ อย่างสูงสุด                                      
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสนับสนุนและให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน ได้ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการบริการสนับสนุนให้ไป 
   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ การสนับสนุนและให้บริการเพื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ / รถตัดหญ้า ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์ 

   นิลประดิษฐ์ 2 จัดจ้าง/จัดซื้อน้ ามัน รถรับ-ส่งของโรงเรียน 
และบุคคลภายนอก 

ตลอดปีงบประมาณ 

3 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ (รถตู้และรถรับ-ส่งของ
โรงเรียน) 

ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 115,000  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ / รถตัดหญ้า 95,000   
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2 จัดจ้าง ค่าน้ ามันรถรับ-ส่งของโรงเรียน 
และบุคคลภายนอก 

5,000   

3 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ (รถตู้) 15,000   
     
     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 115,000   

รวมทั้งสิ้น 115,000 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  90  ของผู้รับบริการเกิดความพึง

พอใจ 
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากการไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเองและโรงเรียน 
 
 
    ลงชื่อ     ทัศนีย์    นิลประดิษฐ์  ผู้เสนอโครงการ 
             (นางทัศนีย์    นิลประดิษฐ์) 
   
    ลงชื่อ     รินดา  กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางรินดา  กรุดเนียม) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
  
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ / รถตัดหญ้า 12 
เดือน 

 95,000   

2 จัดจ้าง/จัดซื้อน้ ามัน รถรับ-ส่งของโรงเรียน
และบุคคลภายนอก 

  5,000   

3 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ (รถตู้)   15,000   
    115,000   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 115,000   
รวมทั้งสิ้น 115,000 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  จ้างบุคลากรเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  3   ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที ่ 4  กลยุทธ์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 



80 
 

ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
หรือการบริหารงานของโรงเรียน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีปริมาณอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการ
บริหารงานของโรงเรียน ถ้าปัจจัยด้านนี้มีอย่างครบถ้วนแล้วก็จะส่งผลท าให้ผู้เรียนและการบริหารงาน
ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด                                                                                                                               
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน                                  
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน 
 เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร มีจ านวนเพียงพอและมีคุณภาพต่อการบริหารงานของ 
   โรงเรียน 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ขับรถ+นักการ ๑ คน) ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2 เงินสมทบค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน   
3 เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 1 คน   

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  231,000   บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ขับรถ+นักการ 1 คน)   108,000 
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2 เงินสมทบค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน   117,600 
3 เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 1 คน   5,400 
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม   231,000 

รวมทั้งสิ้น 231,000 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  90  ผ่านเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 ร้อยละ  90  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ 
 
 
    ลงชื่อ     รุ่งกานต์   แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
             (นางรุ่งกานต์   แสงสุระ) 
   
    ลงชื่อ     รินดา   กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางรินดา   กรุดเนียม) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียน
ฟรี 

 

อ่ืนๆ 

1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ขับรถ+นักการ) 12 เดือน 9,000   108,000 
2 เงินสมทบค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน 12 เดือน 4,900   117,600 
3 เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 1

คน 
12 เดือน 450   5,400 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม   231,000 
รวมทั้งสิ้น 231,000 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                       นโยบาย สพฐ. ที่ 3  ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 1   กลยุทธ์ รร.ที่  1    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 3 
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ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551   เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล  สังคมไทย  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์  ในสังคมโลก 
 โรงเรียนต้องพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2556  (ปรับปรุง) ตามกรอบของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  และเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับหลักสูตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 พุทธศักราช 2557 (ฉบับปรับปรุง) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรท้องถิ่น 

2. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง)    
 

 เชิงคุณภาพ -  ผู้เรียนพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
-  หลักสูตรสถานศึกษา ( ฉบับปรับปรุง )มีความสอดคล้องกับหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  และท้องถิ่น 

 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   ต.ค. 62 – ก.ย. 63 งานพัฒนา

หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

2 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ครูเฟ่ืองฟ้า 
ครูสุภิต 

สถานที่ด าเนินการ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 3,825 บาท 

ทรัพยากรโครงการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
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เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร

ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 
3,825   

     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 3,825   

รวมทั้งสิ้น 3,825 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปรับปรุง

หลักสูตร 
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

แบบส ารวจ 

2 หลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

หลักสูตรสถานศึกษา แบบส ารวจ 

3 ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระได้ระดับดีขึ้นไป 

การวัดผลและประเมินผล แบบทดสอบ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น   
2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระได้ระดับดีข้ึนไป 

 
 
    ลงชื่อ       รินดา   กรุดเนียม    ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
   
    ลงชื่อ        รินดา   กรุดเนียม    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ฝ่าย บริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      
1 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์ 7 รีม 125 875   
2 หมึกพิมพ์ HP Laserjet 85A 1 กล่อง 1,450 1,450   
3 ค่าถ่ายเอกสาร / เข้าเล่ม 10 เล่ม 150 1,500   
       
    3,825   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 3,825   
รวมทั้งสิ้น 3,825 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โครงการ  นิเทศภายในโรงเรียน 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                      นโยบาย สพฐ. ที่  2,3   ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่  1,3,4   กลยุทธ์ รร.ที่  2   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,2,3 
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ผู้รับผิดชอบ  งานนิเทศการศึกษา 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการด าเนินภายในโรงเรียน  ซึ่งมีเป้าหมายให้ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ  ทักษะ  เทคนิค  วิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ซึ่งบุคคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องร่วมมือกัน เพ่ือกระตุ้น สนับสนุน 
ส่งเสริม แนะน า ช่วยเหลือร่วมมือกัน แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อัน
จะน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม
น าความรู้ตามนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 24 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค ์
             1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ วธิีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้ 
             2. เพื่อให้ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
             3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ  
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ปรับปรุง 

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น 

 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงท าความเข้าใจ   ต.ค.62 งานนิเทศ

การศึกษา 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ต.ค.62 
3 ด าเนินการนิเทศภายใน พ.ย.62– ก.ย.63 
4 ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน พ.ย.62– ก.ย.63 
5 สรุปประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  ก.ย.63 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  3,000  บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงนิ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 นิเทศภายในโรงเรียน 3,000    
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2 การรองรับการนิเทศติดตามจากหน่วยงานภายนอก    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 3,000     

รวมทั้งสิ้น 3,000 
 

การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง นิเทศ   เยี่ยมชั้นเรียน แบบบันทึกการนิเทศ 
2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 

นิเทศ   เยี่ยมชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 

3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น 
 

การทดสอบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

2. ท าให้ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
    ลงชื่อ       รินดา   กรุดเนียม    ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
   
    ลงชื่อ        รินดา   กรุดเนียม    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 นิเทศภายในโรงเรียน      
1 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์ A4 4 รีม 125 500   
       
       
       
 การรองรับการนิเทศติดตามจาก

หน่วยงานภายนอก 
     

1 อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน 

  2,500   

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 3,000    
รวมทั้งสิ้น 3,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                      นโยบาย สพฐ. ที่ 2   ยุทธศาสตร ์สพม.9  ที่ 1 , 2   กลยุทธ์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
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ผู้รับผิดชอบ  งานวัดผลประเมินผล 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2554 ( ฉบับปรับปรุง ) เป็นกระบวนการที่ใช้พัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า ความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียน ในการวัดผลประเมินผล จึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องมีเอกสารในการด าเนินการอย่างเพียงพอ เพ่ือที่จะน าข้อมูลผลการ
เรียนไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานวัดผลประเมินผลอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลในการน าผลการเรียนไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน 

และครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1. มีข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 
                                แต่ละภาคเรียน  

2. มีเอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ มีข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีเอกสารในการวัดผล  
                             ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 
 

วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การด าเนินการวัดผลทางการศึกษา ต.ค. 62 – ก.ย. 63 งานวัดผล

ประเมินผล 2 จัดซื้อวัสดุงานวัดผลประเมินผล ต.ค. 62 – ก.ย.63 
3 จัดท าเอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  24,025   บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 การด าเนินการวัดผลทางการศึกษา 20,940   
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2 จัดซื้อวัสดุงานวัดผลประเมินผล 2,715   
3 จัดท าเอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 370   
     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 24,025   

รวมทั้งสิ้น 24,025 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตรวจนับ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายภาค 
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 3 
ตรวจนับ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีเอกสารในการวัดผลประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาพรวมของโรงเรียน 

 
 
    ลงชื่อ       ตรีมงคล   จันทร์เสวก    ผู้เสนอโครงการ 
             (นายตรีมงคล   จันทร์เสวก) 
   
    ลงชื่อ        รินดา   กรุดเนียม    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา   กรุดเนียม ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  งานวัดผลประเมินผล 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 การด าเนินการวัดผลทางการศึกษา      
1 กระดาษโรเนียวขาวเอ 4  192 รีม 95 18,240   
2 กระดาษค าตอบ 100 ห่อ 18 1,800   
3 ซองน้ าตาลขยายข้าง เอ 4 300 ซอง 3 900   
    20,940   
 จัดซื้อวัสดุงานวัดผลประเมินผล      

1 แฟ้มสัน 3 นิ้วแบบเจาะ 6 แฟ้ม 90 540   
2 แฟ้มโชว์เอกสารทางวิชาการ เอ 4 2 แฟ้ม 110 220   
3 ไส้แม็กซ์ เบอร์ 10 บรรจุ 24 กล่อง 1 กล่อง 150 150   
4 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์เอ 4 5  รีม 125 625   
5 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ขวด 100  ซีซี 2  ขวด 150 300   
6 ไส้ในแฟ้ม ตราช้าง เอ 4 40  ห่อ 20 800   
7 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 2 ม้วน 40 80   
    2,715   
 จัดท าเอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

1 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์ 2 รีม 125 250   
2 กระดาษปกการ์ดหอม เอ 4  1 รีม 120 120   
    370   
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 24,025   
รวมทั้งสิ้น 24,025   

 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                       นโยบาย สพฐ. ที่ 1,2  ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,2   กลยุทธ์ รร.ที่  1   
                              มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
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ผู้รับผิดชอบ  งานทะเบียนนักเรียน  
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการจัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน โดยมีการจัดท า
รายงานผลการเรียนเฉลี่ยให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ าเป็นต้องมีเอกสารในการด าเนินการอย่างเพียงพอ เพ่ือที่จะน าข้อมูลผลการ
เรียนไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินการจัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA/PR ) ถูกต้องชัดเจน 
2. เพ่ือด าเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนให้นักเรียนทุกคน และมีเอกสาร 
   ที่ใช้ในงานทะเบียน 
 เชิงคุณภาพ มีหลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้ทันเวลา 
วิธีการด าเนินการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วัสดุส านักงานห้องทะเบียน ตลอดปีงบประมาณ งานทะเบียน 

นักเรียน 2 จัดท ารายงานผลการเรียน ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   13,330 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
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1 วัสดุส านักงานห้องทะเบียน 7,630   
2 จัดท ารายงานผลการเรียน 5,700   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 13,330   

รวมทั้งสิ้น 13,330 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 มีการรายงานผลการเรียนของนักเรียน

ทุกคนตลอดปีการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง โปรแกรม SGS 

2 ข้อมูลนักเรียนทุกคนเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบความถูกต้อง โปรแกรม SGS 
3 รายงานจ านวนนักเรียนทันตาม

ก าหนดเวลา 
โปรแกรมยอมรับข้อมูลที่ส่ง แบบรายงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีหลักฐานแสดงผลการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้ทันตามเวลา 
 
    ลงชื่อ     พิไลลักษณ์    ทองรอด ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวพิไลลักษณ์    ทองรอด) 
   
    ลงชื่อ     รินดา  กรุดเนียม ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                    (นางรินดา  กรุดเนียม) 
                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 

ฝ่าย บริหารวิชาการ    งานทะเบียนนักเรียน 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 วัสดุส านักงานห้องทะเบียน      
1 สก็อตเทปใส 1 นิ้ว 2 อัน 25 50   
2 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 3 ม้วน 40 120   
3 ที่เย็บแม็กซ์ ตราช้าง HD-50(เบอร์ 3) 2 ตัว 150 300   
4 หมึกเลเซอร์ 85A เทียบเท่า 2 อัน 1,450 2,900   
5 หมึกเครื่องพิมพ์ HP 46#BK  1  อัน 400 400   
6 แฟ้มเจาะก้านยก 3 นิ้ว ตราช้าง เบอร์ 

120 A4 
7 แฟ้ม 80 560   

7 หมึกเลเซอร์ 85A แท้ 1 อัน 2,500 2,500   
8 เกียรติบัตรกรอบทองเค A4 3 ห่อ 210 630   
9 กาวแท่ง UHU  40 g 2 อัน 85 170   
    7,630   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดท ารายงานผลการเรียน      
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1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 12 รมี 120 1,440   
2 แลคซีน 1.5 นิ้ว 12 ม้วน 45 540   
3 แฟ้มเจาะโชว์เอกสารตราช้างเบอร์ 231 6 อัน 90 540   
4 กระดาษปกการ์ดหอม 180 แกรม 2  ห่อ 90 180   
5 กระดาษขาวนวล 120 แกรม A4 2 ห่อ 250 500   
6 ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1: บ), 

(ปพ.1: พ) 
  2,500   

    5,700   
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 13,330   
รวมทั้งสิ้น 13,330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  วันแห่งความส าเร็จ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                นโยบาย สพฐ. ที่  3,4  ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,2  กลยุทธ์ รร.ที่  1    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
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ผู้รับผิดชอบ  งานทะเบียนนักเรียน 
ระยะเวลา  กุมภาพันธ์ 62 - มีนาคม 63 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตท าให้เกิด
คุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ จึงได้มีการจัดด าเนินโครงการมอบประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นั ก เรี ยน ชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  3 ชั้ น มั ธยม ศึ กษ าปี ที่  6 และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและสถานศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนด าเนินโครงการ ม.ค. 63    งานทะเบียนนักเรียน 

2 แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบ ม.ค. 63 

3 ด าเนินการจัดท าเอกสาร ก.พ. 63 

4 ด าเนินการมอบประกาศนียบัตร ก.พ. 63 

5 สรุปประเมินผล มี.ค. 63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  15,000  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
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1 มอบประกาศนัยบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 15,000   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

รวมทั้งสิ้น 15,000 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนที่รับประกาศนียบัตรร้อยละ 80 

มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
การสอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

2 ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 

การสอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามความ พึง
พอใจของผู้ปกครอง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาได้รับมอบประกาศนียบัตรเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จด้านการเรียน 

2. ท าให้ชุมชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในงานมอบประกาศนียบัตรและรู้สึกชื่นชมยินดีกับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

 
 
    ลงชื่อ       พิไลลักษณ์  ทองรอด  ผู้เสนอโครงการ 
            ( นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด ) 
 
    ลงชื่อ          รินดา  กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                ( นางรินดา  กรุดเนียม ) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ  วันแห่งความส าเร็จ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  งานทะเบียนนักเรียน 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่   4,000   
2 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม   5,000   
3 ค่าจัดท าเอกสารมอบประกาศนียบัตร   1,000   
4 ค่าของที่ระลึก   1,000   
5 ค่าเช่าชุดการแสดง   4,000   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม 15,000   
รวมทั้งสิ้น 15,000 

 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการให้บริการ ICT 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  2,3,6  ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9 ที่ 1,3,5  กลยุทธ์ รร.ที่  1    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,2,3 
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ผู้รับผิดชอบ  งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้จัดระบบการศึกษา 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดการศึกษาในระบบ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
จ านวน 60 เครื่อง  และได้ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น (ม.1 – ม.6) ทุก
ห้องเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ/ภาคเรียน นอกจากนี้ ยังได้จัดบริการ ICT/คอมพิวเตอร์ แก่นักเรียน
เพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์ โดยให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้บริการ
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอข้อมูล และการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น  
ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน จึงจ าเป็นที่จะต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพที่พร้อมต่อการเรียนการสอนและรองรับกับจ านวนนักเรียน
ดังกล่าว อีกทั้งให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงทั้งโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการใช้งาน 
 2.  เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมต่อการเรียนการสอน 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้ใช้งาน ศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 
 4.  เพ่ือให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  1.  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพดีพร้อมใช้งานการเรียนการสอน 
       2.   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 
 

เชิงคุณภาพ  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้พัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี 
 รู้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ

พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต  
ตลอดปีงบประมาณ นางสาวจุฑารัตน์ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า 
นายวันเสด็จ    2 การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตลอดปีงบประมาณ 
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สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   178,210  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  121,210  
2 การปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000   

3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 27,000   

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 57,000 121,210  

รวมทั้งสิ้น 178,210 
 
 
การติดตามและประเมินผล  
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 สภาพความพร้อมของเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และความเร็วของ
ระบบอินเตอร์เน็ต 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการที่มีสภาพพร้อมในการใช้งาน 
 2.  โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมให้บริการกับนักเรียนแลบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ     จุฑารัตน์  แตงโสภา     ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา) 
 
    ลงชื่อ     รินดา   กรุดเนียม ผู้ให้ความเห็นชอบ 
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              (นางรินดา   กรุดเนียม) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการให้บริการ ICT  

ฝ่ายบริหารวิชาการ  งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
.......................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืน ๆ 
 การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูง 
     

1 ค่าเช่ารายเดือน 12 เดือน 10,100.80  121,210  
 การปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
     

1 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 500 15,000   
2 ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ      
 - Switches - Hubs 24-Port 

10/100/1000Mbps 
2 2,500 5,000   

 - ค่าเครื่องส ารองไฟติดตั้งที่จุด
ควบคุมกระจาย 

1 10,000 10,000   

    30,000   
 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ 

คอมพิวเตอร์ 
     

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 120 6,000   
2 หมึกเตมิเครื่องพิมพ์ Free jet 12 150 1,800   
3 ไส้ในแฟ้มตราช้าง A4 45 20 900   
4 Mouse MD - tech 24 250 6,000   
5 Keyboard A4 -Tech (P/s2USB) 24 250 6,000   
6 DVD-R Princo บรรจุ 50แผ่น 5 320 1,600   
7 CD-R Princo บรรจุ 50แผ่น 5 250 1,250   
8 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง เบอร์444 25 110 2,750   
9 แฟ้มพลาสติกใส 10 ไส้ 20 35 700   
    27,000   

รวม 57,000 121,210  
รวมทั้งสิ้น 178,210 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  3   ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9 ที่ 1   กลยุทธ์ รร.ที่ 1    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,2,3 
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ผู้รับผิดชอบ  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อ านวย
ความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25651 และจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เน้นให้ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
ไปสึความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
ท างาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้
สะวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 ดังนั้นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือ
สร้างนิสัยรักการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและด าเนินกิจกรรมต่างๆที่อ านวยความสะดวก
ต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครู
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่าน
มากขึ้น   

จึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องพัฒนา ปรับปรุง ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และ
ให้บริการแก่ครู นักเรียนและบุคลากรอ่ืนที่สนใจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมให้บริการทุกๆ ด้าน 
2. เพ่ือให้ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 ร้อยละ 80 เข้าใช้บริการ 
       ห้องสมุด 
   2.  บุคลากรจ านวน 26 คน  ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า 
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   2.  นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
วิธีการด าเนินการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเสนอ อนุมัติ ต.ค. 62 งานห้องสมุดฯ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและประชุม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
ต.ค. 62 งานห้องสมุดฯ 
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3 จดัประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท า
กิจกรรม 

ต.ค. 62 งานห้องสมุดฯ 

4 จัดซื้อหนังสือใหม่ส าหรับค้นคว้า พ.ย. 62 งานห้องสมุดฯ 

5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 25 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 งานห้องสมุดฯ 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมหนังสือ/วารสาร พ.ย. 62 งานห้องสมุดฯ 

7 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พ.ย. 62 งานห้องสมุดฯ 

8 จัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 31 ก.ค.-4 ส.ค. 63 งานห้องสมุดฯ 

9 จัดค่ายรักการอ่าน 4 ส.ค. 63 งานห้องสมุดฯ 

10 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดปี งานห้องสมุดฯ 

11 สรุป ประเมินผล และรายงาน 30 ก.ย. 63 งานห้องสมุดฯ 

 
สถานทีด่ าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 23,300 บาท 
 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อหนังสือใหม่ 4,000   
2 จัดซื้อวารสาร / หนังสือพิมพ์   3,440   
3 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมหนังสือ/วารสาร 3,980   
4 พัฒนาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ 5,050   
5 จัดค่ายรักการอ่าน  6,830  
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 16,470 6,830  

รวมทั้งสิ้น 23,300 
 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 จัดซื้อหนังสือใหม่ การยืมหนังสือ สถิติการยืมหนังสือ 
2 จัดซื้อวารสาร  และหนังสือพิมพ์ การอ่านวารสารและ สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
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การอ่านหนังสือพิมพ์ 
3 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมหนังสือ/วารสาร การซ่อมหนังสือ 

การเย็บเล่มวารสาร 
สถิติการซ่อมหนังสือ 

4 พัฒนาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ การใช้บริการห้องสมุด 
การยืม - คืนหนังสือ 

แบบสอบถาม 

5 จัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

6 จัดค่ายรักการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีหนังสือส าหรับศึกษาค้นคว้าตรงตามหลักสูตร 
 2.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3.  มีห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 
 4.  ครูใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 
    ลงชื่อ     เฟื่องฟ้า   แตงโสภา  ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวเฟ่ืองฟ้า   แตงโสภา)   
 
    ลงชื่อ     รินดา   กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นางรินดา   กรุดเนียม) 
           หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  งาน ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
...................... 
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ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดซื้อหนังสือใหม่      
1 หนังสือใหม่ 40 100 4,000   
    4,000   
       
 จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์      

1 ไทยรัฐ 200 10 2,000   
2 ชีวจิต 24 60 1,440   
    3,440   
       
 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมหนังสือ      

1 กระดาษปก Matte paper 200 แกรม 100 100แผ่น 280   
2 กระดาษกาวสองหน้าอย่างบาง1.8 มิล 10 25 250   
3 กระดาษกาวสองหน้าอย่างบาง 1 นิ้ว 10 35 350   
4 แลคซีน 1.5 นิ้ว 10 45 450   
5 เทปโฟม 2 หน้า 3M  5M 3 200 600   
6 กระดาษ 100 ปอนด์ เอ4/50 แผ่น 5 180 940   
7 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 6 35 210   
8 สติกเกอร์ PVC ขาวใส A3 40 15 600   
9 กระดาษสาแท้คละลาย อย่างหนา 12 25 300   
    3,980   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 
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 สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
และค่ายรักการอ่าน 

     

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม 2 120  240  
2 กระดาษ photo 160 แกรม/100 

แผ่น 
1 รีม 270  270  

3 กระดาษ 100ปอนด์ A4/50แผ่น 9 180  1,620  
4 กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว 10 25  250  
5 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 10 40  400  
6 สีไม้คลอรีน 10 อัน/กล่อง 20 60  1,200  
7 สีไม้ระบายน้ า 48 สี 10 240  2,400  
8 กระดาษปกการ์ดหอม 180 แกรม 5 90  450  
     6,830  
       
 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ      

1 DVD-R princo  บรรจุ 50 แผ่น 1 กล่อง 320 320   
2 CD-R princo  บรรจุ 50 แผน่ 1 กล่อง 250 250   
3 Mouse MD – tech 1 ตัว 250 250   
4 Keyboard A4-tech 1 ตัว 270 270   
5 Frash drive 4 GB 1 อัน 390 390   
6 Switch 8-Port 10/100MBPS TP-

Link TL-SF-10 
3 ชุด 390 1,170   

7 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 8 ขวด 300 2,400   
    5,050   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 16,470 6,830  
รวมทั้งสิ้น 23,300 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
แผนงาน  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนอง                        นโยบาย สพฐ. ที่  3  ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9 ที่  1  กลยุทธ์ รร.ที่  1   
              มาตรฐานการศึกษาที่ 3 
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ผู้รับผิดชอบ  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ได้ให้ความส าคัญของการวิจัย โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
รอบรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 จากแนวทางจัดการศึกษาดังกล่าว ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและสร้าง
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จึงได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการวิจัยซึ่งครูทุกคนจะต้องสามารถท าวิจัยได้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการท าวิจัยและนวัตกรรม 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

ครูจ านวน  26  คน  มีงานวิจัยและนวัตกรรมคนละ  1 เรื่อง 
 เชิงคุณภาพ  

ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จดัท าโครงการเสนอ อนุมัติ ก.พ.63 นายกฤตธี 

     อินหาดกรวด 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและประชุม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

มี.ค.63 
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3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท า
กิจกรรม 

มี.ค.62 

4 จัดท าเอกสารการวิจัย มี.ค.63 
5 ครูทุกคนด าเนินการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 
มี.ค.63 

6 นิเทศ ติดตามและให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงาน 

ส.ค.63 

7 คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ส.ค.63 

8 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.63 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูผู้สอนมีงานวิจัยและนวัตกรรม คนละ 

1 เรื่อง 
ตรวจผลงานวิจัย แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการวิจัยและจัดท างานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างน้อย 1 เรื่อง / คน 
 
    ลงชื่อ     กฤตธี   อินหาดกรวด  ผู้เสนอโครงการ 
            (นายกฤตธี   อินหาดกรวด)   
 
    ลงชื่อ     รินดา    กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นางรินดา    กรุดเนียม) 
           หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  
 

  ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  สานสัมพันธ์วันกาสะลอง 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,4   ยุทธศ์าสตร์ สพม.9 ที่  3   กลยุทธ์ รร.ที่  3    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ  งานแนะแนวการศึกษา 
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ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 เป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  สภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่
ละคนย่อมแตกต่างกันทั้งกลุ่มเพ่ือน ครู การเรียน ตลอดจนลักษณะความเป็นอยู่ของนักเรียน สิ่งเหล่านี้
อาจก่อปัญหาแก่นักเรียนได้ จึงจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ เพื่อรู้จักปรับตัวเข้าหากัน สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมกาสะลองบานที่บรรหาร ฯ 6  และก่อนที่นักเรียนจะจบหลักสูตรใน
แต่ละช่วงชั้น หากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอ าลาครูและโรงเรียน จะสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน ครู 
และโรงเรียนต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
2. เพ่ือให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ และคณะครูได้ 
3. นักเรียนได้ข้อคิด ปัจฉิมโอวาทจากครู 
4. นักเรียนมีความผูกพันกับโรงเรียนและครู 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้น 
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
   2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

     และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  3 ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม        

 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 
       นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 รู้จักปรับตัวเข้าหากัน  

    และรู้จักกฎระเบียบของโรงเรียน 
   2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

     และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ได้อ าลาครู เพื่อน และ  
     โรงเรียนเกิดความรักความผูกพัน 

 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กาสะลองบานที่บรรหาร ฯ 6 พ.ค. 63 งานแนะแนวฯ 
2 อ าลากาสะลอง มี.ค. 63 งานแนะแนวฯ 
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สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 7,870 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 กาสะลองบานที่บรรหาร ฯ 6  4,000  
2 อ าลากาสะลอง  3,870  
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  7,870  

รวมทั้งสิ้น 7,870 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  90  ของนักเรียนรู้จักครูและ

เพ่ือน และกฎระเบียบของโรงเรียน 
-  การสังเกต 
-  สอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

2 ร้อยละ  90  ของนักเรียน ได้ข้อคิด และ
ปัจฉิมโอวาท เกิดความรัก และความ
ผูกพันระหว่างเพ่ือน และครู 

-  สอบถาม -  แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ คณะครู มีความคุ้นเคยกัน ปรับตัวเข้าหากันได้ และ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  3             
มีความรัก และผูกพันกับเพ่ือน ครู และโรงเรียน 

 
 
 
 
    ลงชื่อ          สิริลักษณ์ สุวรรณประทีป   ผู้เสนอโครงการ 
                ( นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณประทีป ) 
 
    ลงชื่อ      รินดา  กรุดเนียม ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา  กรุดเนียม ) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
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    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสานสัมพันธ์วันกาสะลอง 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  งาน แนะแนวการศึกษา 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 
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 กาสะลองบานที่บรรหารฯ 6      
1 อาหารกลางวัน 1 วัน   1,740  
2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 วัน   1,000  
3 เชือกขาว 1 ม้วน 40  40  
4 ปากกาลูกลื่น 0.7 มม. 8 กล่อง 140  1,120  
5 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 10แผ่น 10  100  
     4,000  
       
 อ าลากาสะลอง      

1 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A 80  
แกรม 

10  รีม 125  1,250  

2 เทปโฟมสองหน้า 3M 5M 1 ม้วน 200  200  
3 ดอกกุหลาบ 10 ก า 200  2,000  
4 กระดาษการ์สี 180 แกรม 3 รีม 90  270  
5 สายสิญจน์ 3 ม้วน 50  150  
     3,870  
       
       
       

รวม  7,870  
รวมทั้งสิ้น 7,870 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  บริการและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  4    ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9 ที่  2   กลยุทธ์ รร.ที่  3    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,2 
ผู้รับผิดชอบ  งานแนะแนวการศึกษา 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
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หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัย เพราะจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้
มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะ     
การด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และพัฒนาตนสู่ โลกอาชีพ และการมีงานท า 
รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคน
โดยองค์รวม ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์  สังคม และจิตใจ ให้เป็นบุคคลที่สามารถ บูรณาการ 
ความคิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเข้าสู่วิถีชีวิตคนไทยได้อย่างเหมาะสม 

ด้วยนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ของประชาชนให้กว้างขวางทั่วถึงทุกระดับ นั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมด้านแนะแนวการศึกษา และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จ าเป็นและทันสมัย ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ  

2. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษา 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษา 
   2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
       ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือ  100  คน  
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จ าเป็นและทันสมัย ทั้ ง
ด้าน 
                                 การศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา 
       ด้วยตนเองได้ 

2.  นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรและบางคนได้ศึกษาต่อใน 
       ระดับสูงขึ้น 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แนะแนวการศึกษา พ.ย. 62– ก.ย. 63 งานแนะแนวฯ 
2 เปิดบ้านบรรหารฯ 6 ก.พ.63 งานแนะแนวฯ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 18,530 บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 แนะแนวการศึกษา 3,380   
2 เปิดบ้านบรรหารฯ 6 15,150   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 18,530   

รวมทั้งสิ้น 18,530 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนที่ขาดแคลนทุกคนได้รับความ

ช่วยเหลือ 
สรุปการกู้ยืมเงินกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

แบบสรุปการกู้ยืม
เงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

2 นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับบริการจาก
งานแนะแนว 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3 นักเรียนร้อยละ  80  ได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

ติดตามผล แบบสรุปผลการติดตาม
นักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับบริการจากแนะแนวแล้วน าไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และความประพฤติดี ได้รับการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา และ

ศึกษาต่อจนจบหลักสูตร                    
3. ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันได้ 
4. นักเรียนรู้จักตนเอง และเลือกศึกษาต่อตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

 
 
 
  
    ลงชื่อ          สิริลักษณ์ สุวรรณประทีป   ผู้เสนอโครงการ 
                ( นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณประทีป ) 
 
    ลงชื่อ      รินดา  กรุดเนียม ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา  กรุดเนียม ) 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
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    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการบริการและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ฝ่าย บริหารวิชาการ  งาน แนะแนวการศึกษา 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 
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 แนะแนวการศึกษา      
1 กระดาษA4 5 รีม 120 600   
2 หมึก canon MP287 1 ชุด 1,800 1,800   
3 ป้ายแสดงความยินดี 1 ผืน  790   
4 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 2 รีม 95 190   
    3,380   
       
 เปิดบ้านบรรหารฯ 6      

1 อาหารกลางวันและอาหารว่าง 1 วัน  13,380   
2 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 4 รีม 95 380   
3 ป้ายไวนิล 1 ผืน  790   
4 ปากกา 4 กล่อง 150 600   
    15,150   
       
       
       
       
       
       

รวม 18,530   
รวมทั้งสิ้น 18,530 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  มอบทุนเพ่ือการศึกษา 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  4    ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9 ที่  2   กลยุทธ์ รร.ที่  3   
    มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานแนะแนวการศึกษา 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
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 เพ่ือสร้างโอกาสและความม่ันคงทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 
6 จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือ  100  คน  
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และความประพฤติดี ได้รับทุนการศึกษา  
       และศึกษาต่อจนจบหลักสูตร และนักเรียนบางคนได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
   2.  ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันได้ 
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดหาและมอบทุนการศึกษา พ.ย. 62– ก.ย. 63 งานแนะแนวฯ 
    

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 14,110  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดหาและมอบทุนการศึกษา 13,290   
2 มอบทุนการศึกษาวันแม่ 820   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    



119 
 

 รวม 14,110   
รวมทั้งสิ้น 14,110 

 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกคนได้รับ

ความช่วยเหลือ 
สรุปการมอบ
ทุนการศึกษา 

แบบสรุปข้อมูล
ทุนการศึกษา 

2 นักเรียนร้อยละ  80  ศึกษาต่อจนจบ
หลักสูตร 

ติดตามผล แบบสรุปผลการจบ
หลักสูตร 

3 นักเรียนร้อยละ  80  ได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

ติดตามผล แบบสรุปผลการติดตาม
นักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และความประพฤติดี ได้รับทุนการศึกษา และศึกษาต่อจน
จบหลักสูตร                    

2. นักเรียนน าทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
3. ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันได้ 

 
    ลงชื่อ        สิริลักษณ์ สุวรรณประทีป   ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวสิรลิักษณ์ สุวรรณประทีป ) 
 
    ลงชื่อ      รินดา  กรุดเนียม ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              ( นางรินดา  กรุดเนียม ) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการมอบทุนเพ่ือการศึกษา 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  งาน แนะแนวการศึกษา 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดหาและมอบทุนการศึกษา      
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1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 3 รีม 120 360   
2 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 2 รีม 95 190   
3 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 6 ม้วน 40 240   
4 เทปโฟมสองหน้า 3 M 5 เมตร 2 ม้วน 200 400   
5 ไส้ในแฟ้มตราช้าง เอ 4 5 ห่อ 20 100   
6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   4,000   
7 ค่าการแสดง+อุปกรณ์ไหว้ครู   4,000   
8 ของที่ระลึก+พวงมาลัย   2,000   
9 ค่าดอกไม้จัดสถานที่   2,000   
    13,290   
       
 มอบทุนการศึกษาวันแม่      

1 เกียรติบัตรกรอบทอง A4 2 รีม 210 420   
2 ป้ายเวท ี 1 ผืน 300 300   
3 ซองแก้ว A4 100 ซอง 1 100   
    820   
       

รวม 14,110   
รวมทั้งสิ้น 14,110 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,3   ยุทธศาสตร์  สพม.9  ที่ 1,3   กลยุทธ์ รร.ที่ 1    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,3 
ผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
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 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ได้แก่  
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  คือ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.  2551 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ        
2. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายตามความแตกต่างของศักยภาพในการท างาน  

ทักษะความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน 
4. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขันบน

พ้ืนฐานวิถีประชาธิปไตยและคุณธรรม  จริยธรรมแบบไทย 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

    สถานศึกษา 
   2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม   
  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ตลอดปีงบประมาณ ลูกเสือและ 

ยุวกาชาด 
2 กิจกรรมชุมนุม ตลอดปีงบประมาณ นางสาวรชุดา 
3 กิจกรรมรักษาดินแดน ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์ 
4 กิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งกานต์ 
5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตลอดปีงบประมาณ นางรินดา 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6    
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   10,260บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 3,000   
2 กิจกรรมชุมนุม 940   
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3 กิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม 4,750   
4 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 640   
5 กิจกรรมรักษาดินแดน 930   
     
     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 10,260   

รวมทั้งสิ้น 10,260 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
การวัดผลประเมินผล แบบประเมินผลการจัด

กิจกรรม 
2 นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
สอบถาม , สัมภาษณ์ แบบส ารวจ ,  ใบงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม 
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 1.  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
 2.  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายตามความแตกต่างของศักยภาพในการท างาน 
 3.  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม ทั้งในโรงเรียนและภายนอก 
      โรงเรียน 
 4.  นักเรียนร่วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือบนพ้ืนฐานวิถี 
      ประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรมแบบไทย 
 
 
 
 
    ลงชื่อ         รชุดา   ธนาภิวฒัน์  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวรชุดา   ธนาภิวัฒน์) 
   
    ลงชื่อ     รินดา   กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นางรินดา   กรุดเนียม) 
           หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
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    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด      
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1 อุปกรณ์กิจกรรมภคสนาม 1 ชุด 3,000 3,000   
    3,000   
 กิจกรรมชุมนุม      

1 กระดาษการ์ดถ่ายเอกสาร  เอ  4 3 รีม 120 360   
2 กระดาษกาวย่น  1.5  นิ้ว 2 ม้วน 40 80   
3 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 4 ขวด 100 400   
4 สันแฟ้มพลาสติก 20 ชิ้น 5 100   
    940   
 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม      

1 หมึกเติม 1 ชุด 1,000 1,000   
2 ป้ายความรู้คู่คุณธรรม 4 จุด   3,750   
    4,750   
       
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
     

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  เอ  4 4 รีม 120 480   
2 กระดาษกาวย่น  1.5  นิ้ว 4 ม้วน 40 160   
    640   
       
 กิจกรรมรักษาดินแดน      

1 แฟ้มเอกสาร 4 แฟ้ม 110 440   
2 กระดาษ A4 2 รีม 120 240   
3 กล่องใส่เอกสาร 2 กล่อง 125 250   
    930   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 10,260   
รวมทั้งสิ้น 10,260   

 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  2,5   ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่  1,3   กลยุทธ์ รร.ที่ 1   
    มาตรฐานการศึกษาที่ 1,3 
ผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลา  พ.ค. – ก.ย. 63 
หลักการและเหตุผล 
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 เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการจัดการ
ศึกษา จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ การศึกษาในชั้นเรียนจึง
ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการศึกษาจากประสบการณ์ตรง การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ให้ได้รับองค์ความรู้ที่เพ่ิมพูนขึ้น
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดท าโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอนและในชีวิตประจ าวันได้ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 95  ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน พ.ค.-ก.ย.63 นางสาวรชุดา 

    ธนาภวิัฒน์  (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)  

   

   

   

 
สถานที่ด าเนินการ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน    
 
 
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  64,000  บาท 
ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  64,000  
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  64,000  

รวมทั้งสิ้น 64,000 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 95 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
จากการเช็คชื่อนักเรียน แบบเช็คชื่อนักเรียนทุก

ระดับชั้น 
2 นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความพึงพอใจ

และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้ 

จากการสังเกตความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 2. ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 
 
    ลงชื่อ         รชุดา   ธนาภิวฒัน์           ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวรชุดา   ธนาภิวัฒน์) 
   
    ลงชื่อ          รินดา   กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางรินดา   กรุดเนียม) 
                หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ฝ่าย บริหารวิชาการ  งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

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

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 



127 
 

 กิจกรรมทัศนศึกษา (ทุกระดับชั้น)      
 - ค่าพาหนะ 8 คัน 8,000  64,000  
     64,000  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม  64,000  
รวมทั้งสิ้น 64,000 

 
 
 

 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,3  ยุทธศ์าสตร์ สพม.9  ที่  1,2   กลยุทธ์ ที่  1,2 
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,3 
ผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2562 
หลักการและเหตุผล 
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 การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด คือกระบวนการทางการศึกษาและสันทนาการ
นอกสถานที่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และนักเรียนที่เรียนลูกเสือและยุวกาชาด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องผ่านกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด จึงจะถือว่าจบหลักสูตร ดังนั้นทาง
โรงเรียนจึงจัดท าโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จะได้
เกิดทักษะและประสบการณ์ที่ดี อันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการทางลูกเสือและยุวกาชาด ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จะได้เกิดทักษะ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวิตในสังคมได้ 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี และรู้จักการท างานเป็น

หมู่คณะ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 , ม.2 และ ม.3 
   และ ปวช. 1 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้เข้าค่ายพักแรมทุกคน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด ต.ค. 62 งานลูกเสือและ 

ยุวกาชาด 2 แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ พ.ย. 62 
3 จัดท าคู่มือการเข้าค่ายพักแรม พ.ย. 62 

4 ด าเนินการเข้าค่ายพักแรม 21 -23  พ.ย. 62 

5 สรุปและประเมินผล ธ.ค. 62 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  และแคมป์อู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.

สุพรรณบุรี 
 
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 73,376 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 และลูกเสือ

วิสามัญ ปวช.1 
 51,276 13,800 
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2 เข้าค่ายยุวกาชาด ม.1-3  8,300  
 รวม  59,576 13,800 

รวมทั้งสิ้น 73,376 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนที่เรียนลูกเสือยุวกาชาดและ

ลูกเสือวิสามัญทุกคนได้เข้าค่ายพักแรม
และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ 

1. จากการสังเกต 
2. จากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
3. จากรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมนการจัด
กิจกรรม 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าให้เข้าใจหลักการและกระบวนการทางลูกเสือและยุวกาชาดได้อย่างถูกต้อง 
 2.  ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายพักแรมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.  ท าให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย เกิดความรัก ความสามัคคี และรู้จักปรับตัว สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
    ลงชื่อ     วันเสด็จ  สะราค า  ผู้เสนอโครงการ 
            (นายวันเสด็จ  สะราค า) 
   
    ลงชื่อ      รินดา   กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางรินดา   กรุดเนียม) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
    ลงชื่อ   นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง       ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด 
ฝ่าย บริหารวิชาการ  งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

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

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 
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 การเข้าค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่
ลูกเสือวิสามัญ ระดับช้ัน ม.1 -3 และ 
ปวช 1 (ค่ายส าเร็จ 3วัน2คืน ) 

     

1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 138 287  39,606  
2 ผู้ก ากับลูกเสือ 10 คน 287  2,870  
3 ค่ารถ 8 คัน 1,100  8,800  
4 ค่าอาหารลูกเสือ 138 100   13,800 
       
     51,276 13,800 
       
       
 การเข้าค่ายยุวกาชาด 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 
     

1 ป้ายไวนิล 1 ผืน 300  300  
2 ค่าอาหาร 2 วัน 4,000  8,000  
     8,300  
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม  59,576 13,800 
รวมทั้งสิ้น 73,376 

 
 
 

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง                       นโยบาย สพฐ. ที่ 1,2,3  ยุทธศาสตร์  สพม.  9 ที่ 1 ,3   กลยุทธ์ รร.ที่  1    
                               มาตรฐานการศึกษาที่ 1,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในส่วนที่1 จุดเน้นด้านผู้เรียนให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ดังนั้นเพ่ีอให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายและจุดเน้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสอน รวมทั้งพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. เพ่ือเสริมทักษะและสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. เพ่ือน าสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเพ่ิมคุณภาพของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     คณิตศาสตร์ 90% 
   2.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การประเมินผล 
       อย่างมีคุณภาพ 

   2.  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร์ 
ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

2 โครงงานคณิตศาสตร์ พ.ย. ๖2 – ก.พ. 63 
3 ทักษะการคิดคณิตศาสตร์ ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 1๔,150 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 9,905   
2 โครงงานคณิตศาสตร์ 1,245   
3 ทักษะการคิดคณิตศาสตร์ 3,๐๐๐   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 1๔,150   

รวมทั้งสิ้น 1๔,150 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนสามารถจัดท าโครงงาน

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นละ 1 โครงงาน 
นักเรียนจัดท าโครงงาน
คณิตศาสตร์อย่าง
สมบูรณ์ 

- ผลการแข่งขัน 
- แบบประเมินโครงงาน 

2 นกัเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

แบบประเมินผล 
การจัดกิจกรรม 

3 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ร้อยละ 90 

การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวม 

แบบทดสอบ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน                    
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
5. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ    พิไลลักษณ์  ทองรอด    ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด) 
 
    ลงชื่อ     รินดา  กรุดเนียม      ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางรินดา  กรุดเนียม) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
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              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 ผลิตสื่อและนวัตกรรมส่งเสรมิการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

     

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4  80 แกรม 5 รีม 120 600   



134 
 

2 กระดาษโรเนียวขาว เอ 4  35 รีม 95 3,325   
3 กระดาษปก Matte paper 200 แกรม 2 รีม 280 280   
4 กระดาษกาวย่นขนาด 1 นิ้ว 5 ม้วน 25 125   
5 กระดาษกาวสองหน้าอย่างบาง ¾ นิ้ว 3 ม้วน 25 75   
6 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้างเบอร์ 231 9 แฟ้ม 90 810   
7 หมึกพิมพ์ HP Laser Jet 85 A ๒ กล่อง 1,450 ๒,๙๐๐   

๘ ปากกาไวท์บอร์ด 36 แท่ง 20 720   
๙ กระดาษ 100 ปอนด์ A4  2 ห่อ 180 360   
1๐ ที่เย็บแม็กซ์ MAX เบอร์ HD-10N 2 ตัว 70 140   
๑๑ กระดาษปกการ์ดสี ๑๒๐ แกรม ๖ รีม ๙๕ ๕๗๐   
    9,905   
       
 โครงงานคณิตศาสตร ์      
1 กระดาษปกการ์ดสี 180 แกรม 1 รีม 90 90   
2 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4  80 แกรม 2 รีม 120 240   
3 กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี 15 แผ่น 7 105   
4 ประดาษปริ้นภาพ PHPTO 180 แกรม 1 รีม 260 260   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย 

อุดหนุน 
 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

7 ลูกแม็กยิงบอร์ด เบอร์ T3-10MB 2 กล่อง 35 70   
8 กาวเยื่อสองหน้าบาง 1 นิ้ว  2 ม้วน 35 70   
9 ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นใหญ่ 65x120ซม. 6 แผ่น 50 300   

10 น้ ายาลบค าผิดเพนเทล 1 แท่ง 60 60   
11 สก๊อตเทปใส 1นิ้ว 2 ม้วน 25 50   

    1,245   
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 ทักษะการคิดคณิตศาสตร์      
1 เกมฝึกทักษะการคิด   3,๐00   
    3,๐00   
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 1๔,150   
รวมทั้งสิ้น 1๔,150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
โครงการ      ค่าย Stem Education  By Scinece  Math 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ 2,3 ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 1,3  กลยุทธ์ รร.ที่ 1  
                     มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่ง
พัฒ นาผู้ เรี ยนทุ กคน  ซึ่ ง เป็ นก าลั งของชาติ ให้ เป็ น มนุ ษย์ที่ มี ค วามสมดุ ลทั้ งด้ าน ร่ างกาย 
ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

สะเต็มศึกษาเป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
รวมทั้งเพ่ือให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งวิชาทั้ งสี่ เป็นวิชาทีมีความส าคัญอย่างมากการกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความม่ันคงของประเทศ ซึ่งล้วน
เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 
21  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะและ
กระบวนการแก้ปัญหาซึ่งเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในอนาคต 
วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
       2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนแบบสะเต็มศึกษา 
       3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพใน 
           ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 
              1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 
              2.นักเรียนน าความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะกระบวนการได้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
10 
       เชิงคุณภาพ   นักเรียนความรู้และทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม สิงหาคม  2563 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม สิงหาคม  2563 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการ

จัดกิจกรรม 
สิงหาคม  2563 

4. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ สิงหาคม  2563 
5. จัดกิจกรรมค่าย สิงหาคม  2563 
6. สรุปผลการจัดกิจกรรม สิงหาคม  2563 
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สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
งบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด  8,900  บาท 
                                                          ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 

1 ค่าย Stem Education  By Scinece  
Math 

 8,900    

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  8,900    
 รวมทั้งสิ้น  8,900    
 

การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม

กิจกรรมทุกคน 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
2 นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและการ

แก้ปัญหา 
การร่วมกิจกรรม เอกสารประกอบ 

กิจกรรม  
3 นักเรียนมีความรู้ความสามารถท่ีจะ

ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพใน 
           ศตวรรษท่ี 21 

ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
      2. นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนแบบสะเต็มศึกษา 
      3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพใน 
          ศตวรรษท่ี 21 
           
 
                                          ลงชื่อ  พิไลลักษณ์  ทองรอด   ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด) 
 
                                          ลงชื่อ รินดา   กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                                                 (นางรินดา  กรุดเนียม) 
                                           
                                          ลงชื่อ    นิลวด ี กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นางนิลวดี  กวีรตัน์ธ ารง) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการค่าย Stem Education  By Scinece  Math 

ฝ่ายบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืนๆ 

1.  ค่าของที่ระลึกวิทยากร    2,500  
2. กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี 10 แผ่น 7      70  
3. โปสเตอร์แข็งคละสี 25 แผ่น 10     250  
4. แล็คซีน 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 30    300  
5. ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม-อาหารว่าง

นักเรียน 
   3,000  
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6. ของรางวัล    1,500  
7. ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด ขนาด 65*80 

ซม. 
14 แผ่น 25      350  

8. เทปโฟมกาวสองหน้า 3M 5 ม. 2 ม้วน 210      420  
9. กระดาษการ์ดสี 120 แกรม คละสี 2 รีม 115      230  
10. กระดาษปก Matte 200 แกรม สี

ครีม 
1 รีม 280      280  

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
รวม  8,900  

รวมทั้งสิ้น             8,900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  2,3 ยุทธศาสตร์ สพม.  9 ที่ 1,3   กลยุทธ์ รร.ที่  1 

มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว การส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึง                   
 



140 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
2. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น                        
 เชิงคุณภาพ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน              
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วันวิทยาศาสตร์   ส.ค. 63 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2 จดัซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ ตลอดปีงบประมาณ 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ตลอดปีงบประมาณ 

4 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด ๓4,880  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 วันวิทยาศาสตร์ 2,870   
2 จัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ 1๐,000   
3 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ 

  -  โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง 
  -  การแสดงวิทยาศาสตร์ 
  -  โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ 

 
1,465 
2,900 

11,800 

 
 
 
 

 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5,845   
     



141 
 

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม ๓4,8๘๐     

รวมทั้งสิ้น ๓4,880   
 

การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส ารวจแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
2 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
- จากแผนการจัดการเรียนรู้     
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียน 

3 ครูท างานด้วยความสะดวก ครูส่งงานได้ตามก าหนด ประเมินจากชิ้นงานของ
คร ู

4 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับ
ต่าง ๆ 

-  ผลการแข่งขัน 
-  ชิ้นงานที่ส าเร็จ 

ชิ้นงานที่นักเรียนท า 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนได้อย่างเพียงพอ                                   
2. นักเรียนได้ใช้เครื่องมือในการท าการทดลองอย่างทั่วถึง 
3. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
    ลงชื่อ             วันดี  วรกรรณ์  ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางวันดี  วรกรรณ์)   
 
    ลงชื่อ            รินดา  กรุดเนยีม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                    (นางรินดา  กรุดเนียม) 
                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 วัสดุส านักงาน      
1 กระดาษปก Matte paper 250 แกรม 2 รีม 280 560   
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 20 รีม 105 2,100   
3 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์ A4 1 รีม 125 125   
4 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ สีด า 1 ตลับ 800 800   
5 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ สี 1 ตลับ 800 800   
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6 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ สีด า 2 ขวด 100 200   
7 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ สี 6 ขวด 100 600   
 ปากกาไวท์บอร์ด 1 กล่อง 200 200   
 ฟิวเจอร์บอร์ 60x120 ซม. 4 แผ่น 50 200   
 แลกซีน 5 ม้วน 45 225   
 ลูกแม็กยิงบอร์ T3-10MB 1 กล่อง 35 35   
    5,845   
       

 วันวิทยาศาสตร์      
1 ของขวัญ รางวัลส าหรับนักเรียน 1 ชุด 1,500 1,500   
2 กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี 10 แผ่น 7 70   
3 เทปโฟม 2 หน้า 1 ม้วน 200 200   
4 กระดาษ photo 180 แกรม 1 รีม 260 260   
5 อุปกรณ์ตกแต่งเวที 1 ชุด 700 700   
6 กาว TOA 32 ออนซ์ 2 ขวด 70 140   
    2,870   
 จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี      
       

1 สารเคมีและอุปกรณ์ การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ 

  1๐,000   

    1๐,000   
       

 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 การแข่งขันวิทยาศาสตร์      
 โครงงานวิทยาศาสตร์       
1 วัสดุทดลอง 2 ชุด 400 800   
2 อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 2 บอร์ด 200 400   
3 กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 1 รีม 220 220   
4 แลกซีน 1 รีม 45 45   
    1,465   
 การแสดงวิทยาศาสตร์      

1 อุปกรณ์การแสดงและตกแต่งฉษก 2 ชุด 1,300 2,600   
2 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 300 300   
    2,900   



144 
 

       
 โครงงานวิทยาศาสตร์(สิ่งประดิษฐ์)      

1 เฟืองสายพานร่อง XL (pulley) 4 300 1,200   
2 สายเคเบิ้ลไท 12 นิ้ว 2 125 250   
3 สายวายแล็ป 1 240 240   
4 หม้อแปลง 5A 22V/0-24V 1 650 650   
5 เหล็กกล่อง 1/2" x 1/2" 6 125 750   
6 microbit 4 750 3,000   
7 บอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกส าหรับไมโครบิท 4 430 1,720   
8 Pump USB 5 220 1,100   
9 สเต็ปมอเตอร์ 12 V 2 380 760   

10 counter นับจ านวนวัตถุ 1 850 850   
11 ชุดแปลง 4 - 20 mA เป็น 0 - 0.33 V และ 0 

- 10 V 2 550 1,100 
  

๑๒ ชุดขับมอเตอร์ 3 -12 V 1 180 180   
    11,800   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม ๓4,880   
รวมทั้งสิ้น ๓4,880 

 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ 2, 3 และ 4 ยุทธศาสตร์ สพม. 9 ที่ 1,2 และ 3 กลยุทธ์ 
รร.ที่ 1     มาตรฐานการศึกษาที่ ๑ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณในโรงเรียนทุก
ระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการจัดการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนส าหรับการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัติจริง เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจัดให้มีกิจกรรมขยายผลการ
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ฝึกอบรมให้ครูในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในยุคปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล  
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 

 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ    1. ห้องเรียนมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        2. พัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จ านวน 28 คน 
เชิงคุณภาพ    1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ รักการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมี

ความสุข 
       2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
       3. ครูร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความ 

ต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน 
              
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความ

จ าเป็น 
  ต.ค. 62 

คณะครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ   ต.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ   พ.ย. 62 

4 ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินการ พ.ย. 62 - ก.ย. 
63 

5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 5,00๐  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  5,00๐    
๒ ขยายผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง และ

ความรู้ดิจิทัลพ้ืนฐาน 
   

     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  5,00๐    

รวมทั้งสิ้น 5,00๐   
 

การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 รอ้ยละ 80 ของนักเรียนที่ได้เข้า

มาใช้ห้องเรียน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการ

ด าเนินงานตาม 
โครงการ 

๒ ร้อยละ 70 ของครูมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในยุคปัจจุบัน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม 
โครงการ 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีสื่อท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสม 
2. นักเรียนมีสมรรถนะครบ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตาม

เจตนารมณ์ของหลักสูตร  
๓. ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาของรัฐบาล 
 

 
    ลงชื่อ             วันดี  วรกรรณ์  ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางวันดี  วรกรรณ์)   
 
    ลงชื่อ            รินดา  กรุดเนยีม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                    (นางรินดา  กรุดเนียม) 
                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
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    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
...................... 

 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์      
1 เราเตอร์ Router 1 ชุด 2,000  2,000  
2 ตัวรับ  6 ตัว 500  3,000  
     5,0๐๐  
       
 ขยายผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้าน      
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โค้ดดิ้ง และความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม  5,0๐๐  
รวมทั้งสิ้น 5,0๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน  

(Coding at School Powered by KidBright) 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ 2, 3, 4 ยุทธศาสตร์ สพม. 9 ที่ 1,2, 3 กลยุทธ์ รร.ที่ 1
     มาตรฐานการศึกษาที่ ๑ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
 
หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล
เทียบเท่านานาชาติและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ตาม
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โครงสร้างประเทศไทย 4.0 และตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยการ
พัฒนานวัตกรรม จึงได้มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ใหม่ โดยการเพ่ิมสาระ
เทคโนโลยีลงไปในการเรียนการสอนด้วย โดยสาระเทคโนโลยีประกอบด้วย มาตรฐาน ว ๔.๑ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี และมาตรฐาน ว ๔.๒ วิทยาการค านวณ โดยให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นกรอบ 
แนวทาง ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หรือน าไปจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การน าบอร์ด KidBright มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสร้างบรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐานและการใช้โครงงานเป็นฐาน 
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนด้วยบอร์ด KidBright จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ เนื่องจากจะต้องออกแบบชุดค าสั่ง วางเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บอร์ด KidBright สามารถ
ท างานได้อย่างถูกต้องตามท่ีต้องการ ซึ่งการที่ผู้เรียนจะสามารถท าให้ KidBright ท างานได้ จะต้องมีวาง
แผนการท างานออกเป็นขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงค าสั่งของแต่ละค าสั่ง รวมทั้งมีความคิดเชิง
ตรรกศาสตร์จึงจะท าให้เกิดการท างานได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีแนวทางการออกแบบให้มีการแสดงผลโดยใช้เซนเซอร์แบบง่าย ที่มีมาให้
บนชุดฝึก ผ่านการเขียนโค๊ดสร้างชุดค าสั่งแบบ Block-structured Programming จึงได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมซึ่ง
เป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนากระบวนความคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถ
ต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (Coding at School Powered by 
KidBright) แก่นักเรียนผู้สนใจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด การสร้างชุดค าสั่งผ่านโปรแกรม KidBright 
 

เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) 
แก่นักเรียนผู้สนใจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 45 คน  
     เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการน าบอร์ด Kidbright มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน และการใช้โครงงานเป็นฐาน ประยุกต์ใช้
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบอร์ด Kidbright ร้อยละ 90 
 
วิธีการด าเนินการ 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ   ต.ค. 62 

คณะครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้ารับ
การอบรม 

  ต.ค. 62 

3 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส.ค. 63 

4 ติดตามประเมินผล ก.ย. 63 

5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63 
 

สถานที่ด าเนินงาน 
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด -  บาท 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด  วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. 
 

2. 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่สนใจ  เข้าร่วม
กิจกรรมการใช้บอร์ด Kidbright  
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมตระหนักถึงความส าคัญของการน า
บอร์ด Kidbright มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

- รายงานโครงการ 
 
- รายงานโครงการ 

- ภาพถ่าย 
- แบบรายงานโครงการ 
- แบบรายงานโครงการ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

2. ผู้เข้ารับอบรมน าความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต  
 
 
 
 
    ลงชื่อ             วันดี  วรกรรณ์  ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางวันดี  วรกรรณ์)   
 

    ลงชื่อ            รินดา  กรุดเนยีม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                    (นางรินดา  กรุดเนียม) 
                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
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              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  ๖ 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
แผนงาน พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง    นโยบาย สพฐ. ที่ ๑,๒,๓ ยุทธศาสตร์ สพม.๙ ที่ ๑,3  กลยุทธ์ รร. ที่ 1,2       
                     มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,๓ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ในการปฏิรูปการศึกษา โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีเป้าหมายส าคัญที่จะท าให้เยาวชน
ของชาติ ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ และ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถทางด้าน
ภาษาไทย เพ่ือให้บรรลุผลและเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และ
คุณภาพนักเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดเตรียมเอกสารวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาไทย     
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2. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านการอ่านและการ

เขียนได้อย่างเหมาะสม 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ๑.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
                                   ภาษาไทย 
   ๒.  ครู อาจารย์ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอที่จะจัดท าเอกสาร สื่อ ฯลฯ 
 เชิงคุณภาพ ๑.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม    
   ๒.  ครู – อาจารย์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี     
                                   ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ สัปดาห์ภาษาไทย ( วันสุนทรภู่ ) มิ.ย. ๖๓ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

๒ วันภาษาไทย ก.ค.๖๓ 
๓ ค่ายผูกสมัครรักษ์ไทย ตลอดปีงบประมาณ 
๔ ศึกษาดูงานครูและนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
๕ จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ต.ค.๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
๖ จัดท าสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
๗ การสอบตามนโยบาย/สอบการอ่าน-เขียน ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 

   
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  ๖ 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 29,800 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
๑ สัปดาห์ภาษาไทย ( วันสุนทรภู่ ) ๕,๘๐๐   
๒ วันภาษาไทย ๔,๐๐๐   
๓ ค่ายผูกสมัครรักษ์ไทย ๔,๐๐๐   
๔ จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ๗,๒๐๐   
๕ จัดท าสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ๖,๘๐๐   
๖ การสอบตามนโยบาย/สอบการอ่าน-เขียน ๒,๐๐๐   
     
     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 29,8๐๐   

รวมทั้งสิ้น 29,8๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม -  การทดสอบ  

-  การสัมภาษณ์ 
-  แบทดสอบ 
-  แบบสอบถาม 

๒ จัดซื้อและซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ จัดซื้อ , ซ่อมแซม จัดซื้อ , ซ่อมแซม 
๓ นักเรียนมีอุปกรณ์เอกสารและมีความรู้

ด้านภาษาไทย 
-  เอกสาร 
-  แบบทดสอบ 

-  ค าถาม 
-  แบบประเมินผล 
   รายงานผล 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยได้ถูกต้องตามศักยภาพ                          
2. ครูและนักเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ในด้านการเรียนการสอน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
4. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านและการเขียนที่ดีข้ึนและเหมาะสม 
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    ลงชื่อ           วลรีัชช์ษา   สกุลปั้นถนอม ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาววลรีัชช์ษา  สกุลปั้นถนอม) 
 
    ลงชื่อ           รินดา    กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  ( นางรินดา  กรุดเนียม ) 
                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
    ลงชื่อ        นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง   ผู้อนุมัติโครงการ 
                     ( นางนิลวด ี กวีรัตน์ธ ารง ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระภาษาไทย 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 สัปดาห์ภาษาไทย ( วันสุนทรภู่ )      
๑ กระดาษโปสเตอร์ ๒ หน้าอ่อน ๖๐ แผ่น ๗ ๔๒๐   
๒ สติกเกอร์ สามมิติ ๑๐ แผ่น ๔๕ ๔๕๐   
๓ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ๑๐ รีม ๑๒๐ ๑,๒๐๐   
๔ กระดาษดับเบิ้ลเอ คัลเลอร์ A ๔ ๕ รีม ๑๒๕ ๖๒๕   
๕ กระดาษวาดรูป ๑๐๐ ปอนด์ เอ ๔ ๒๔๑ แผ่น ๕ ๑,๒๐๕   
๖ กระดาษอังกฤษ ๒๐ แผ่น ๑๐ ๒๐๐   
๗ ดอกไม้ประดับ ๑๕ ชุด ๖๐ ๙๐๐   
๘ กาวสองหน้า  อย่างบาง ๑.๕ นิ้ว ๑๐ ม้วน ๔๕ ๔๕๐   
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๙ ฟิวเจอร์บอร์ด ๖๕ x ๑๒๒ ซม. ๗ แผ่น ๕๐ ๓๕๐   
    ๕,๘๐๐   
 วันภาษาไทย      

๑ สีไม้คลอลีน ๖๐ สี ๙ กล่อง ๑๗๕ ๑,๕๗๕   
๒ แลคซีน ๑.๕ นิ้ว ๘ ม้วน ๔๕ ๓๖๐   
๓ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ A๔ ๒ ห่อ ๑๘๐ ๓๖๐   
๔ เกียรติบัตรกรอบทองเค สีครีม ๒ ห่อ ๒๑๐ ๔๒๐   
๕ แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้างเบอร์๔๔๔ ๖ แฟ้ม ๑๑๐ ๖๖๐   
๖ กระดาษดับเบิ้ลเอคัลเลอร์A๔ ๕ รีม ๑๒๕ ๖๒๕   
    ๔,๐๐๐   
 ค่ายผูกสมัครรักษ์ไทย      

๑ กระดาษปกการ์ดหอม ๑๘๐ แกรม ๕ รีม ๙๐ ๔๕๐   
๒ กระดาษบรู๊ฟสีน้ าตาลอ่อน ๕๐ แผ่น ๕ ๒๕๐   
๓ ปากกาเคมี ๒ หัวตราม้า ๕๐ แท่ง ๑๕ ๗๕๐   
๔ กระดาษดับเบิ้ลเอคัลเลอร์A๔ ๖ รีม ๑๒๕ ๗๕๐   
๕ แลคซีน ๒ นิ้ว ๑๒ ม้วน ๕๐ ๖๐๐   
๖ เทปโฟม ๓ เอ็ม ๕ เมตร ๓ ม้วน ๒๐๐ ๖๐๐   
๗ กาวทีโอเอ  ๓๒ ออนซ์ ๓ ขวด ๗๐ ๒๑๐   
๘ กระดาษสีถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ๒ รีม ๑๙๕ ๓๙๐   
    ๔,๐๐๐   

 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดซื้อและซ่อมวัสดุครุภัณฑ์      
๑ ซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ ๑ เครื่อง ๓,๐๐๐ ๒,๘๐๐   
๒ ซื้อตู้เก็บเอกสาร/ชั้นหนังสือ ๑ ชุด ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐   
๓ ถ่านไมโครโฟน  ๒ ชุด ๗๐๐ ๑,๔๐๐   
    ๗,200   
 จัดท าสื่อการเรียนรู้      

๑ กระดาษถ่ายเอกสารดับเบิ้ลเอ ๑๐ รีม ๑๒๐ ๑,๒๐๐   
๒ กระดาษถ่ายเอกสารสี ๒ รีม ๑๙๐ ๓๘๐   
๓ กระดาษกาวย่น  ๑.๕  นิ้ว ๗ ม้วน ๔๐ ๒๘๐   
๔ ฟิวเจอร์บอร์ด  ๖๕ x ๑๒๒  ซม. ๘ แผ่น ๕๐ ๔๐๐   
๕ กระดาษกาวสองหน้า อย่างบาง ๒ 

นิ้ว 
๕ ม้วน ๕๕ ๒๗๕  

 

๖ กล่องวารสาร ๓ ช่อง ๒ อัน ๑๙๕ ๓๙๐   
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๗ สีไม้  ๖๐ สี ๑๐ กล่อง ๑๗๕ ๑,๗๕๐   
๘ คลิปด าเบอร์ ๑๐๘ ๕ โหล ๖๕ ๓๒๕   
๙ กาวลาเท็กซ์  ๓๒  ออนซ์ ๑ ขวด ๖๐ ๖๐   

๑๐ เทปโฟมสองหน้ายาว  ๓  เมตร ๒ ม้วน ๑๕๐ ๓๐๐   
๑๑ ปากกาไวท์บอร์ด ๓๐ แท่ง ๒๐ ๖๐๐   
๑๒ หมึกเติมปริ้นเตอร์ ๔ ขวด ๒๑๐ ๘๔๐   

    ๖,๘๐๐   
       
 การสอบตามนโยบาย/สอบการอา่น-

เขียน   ๒,๐๐๐   

       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 29,8๐๐   
รวมทั้งสิ้น 29,800 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                               ภาษาต่างประเทศ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ.ที่ 2,3 ยุทธศาสตร์ สพม.9 1,3 กลยุทธ์ รร.ที่  1   
             มาตรฐานการศึกษาที่ 1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ภาษานับเป็นสื่อกลางในการท าให้คนในโลกเข้าใจข้อมูลและความต้องการอันแท้จริงของแต่ละ
บุคคล ภาษาอังกฤษเป็นหัวใจส าคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ  หากสามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้มีความพร้อม
ในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ โลกในยุค Internationalization มีเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศเป็นสื่อตัวน าส าคัญ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในยุค Thailand 4.0 จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
หลักภาษา ควบคู่กับทักษะการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถแสวงหาความรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  
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เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่
หลากหลายในการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ การใช้แอพพลิเคชั่นที่
ทันสมัย เช่น Echo Hybrid, Echo English ฯลฯ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การด ารงชีวิต การศึกษาต่อ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถ
บูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งเพ่ือการ
มีทักษะและสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เป็นอย่างดี  
เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนและครูให้กว้างไกล ทันเหตุการณ์ เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0  

 
วัตถุประสงค ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่  

ยุค Thailand 4.0 
3. พัฒนาความเป็นผู้น า เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน ปลูกฝังจิตส านึก 

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  
4. ส่งเสริมประสบการณ์ในการน าภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 

นอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม                                  
 เชิงคุณภาพ 1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการทางภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2.  ครแูละนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณแ์ละสื่อการเรียนรู้ พ.ย. 62 - ก.ย. 
63 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
สู่ยุค Thailand 4.0 

พ.ย. 62 - ก.ย. 
63 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
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 ภาษาต่างประเทศ 
3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธ.ค. 62 น.ส.สิริลักษณ์  สุวรรณ

ประทีป และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4 กิจกรรม “Junior Active English 
Camp” 

ธ.ค. 62 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

5 กิจกรรม “A Word / A Sentence A 
Day” 

พ.ย. 62 – ก.ย. 
63 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6 กิจกรรม “Open House” ก.พ. 63 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 30,625 บาท 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณแ์ละสื่อการเรียนรู้ 15,210   
2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

สู่ยุค Thailand 4.0 
4,525   

3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 4,960   
4 กิจกรรม “Junior Active English Camp” 3,500   
5 กิจกรรม “A Word / A Sentence A Day”  550   
6 กิจกรรม “Open House” 1,880   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 30,625   

รวมทั้งสิ้น 30,625 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ได้ครบตาม จากการสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
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ก าหนด 
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ยุค 

Thailand 4.0 
จากการสังเกต 
จากผลงานนักเรียน 
จากผลการแข่งขัน 
 
 

-  แบบบันทึก 
   การสังเกต 
-  แบบรายงาน 
   การแข่งขัน 
-  เกียรติบัตร 

3 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส จากผลการแข่งขัน 
และผลงานที่จัดแสดง 

แบบสอบถาม 
 

4 กิจกรรม “Junior Active English 
Camp” 

จากการสังเกต 
จากผลงานนักเรียน 

-  แบบบันทึก 
   การสังเกต 
-  เกียรติบัตร 

5 จัดกิจกรรม “A Word / A Sentence  
A Day” 

จากการบันทึกของ
นักเรียน 

แบบบันทึก 

6 จัดกิจกรรม “Open House”  จากการสังเกต -  แบบบันทึก 
   การสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีพัฒนาการทางภาษา รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ  
ครูได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
    ลงชื่อ        อภิรดี  ฟาน เดอ ปุท  ผู้เสนอโครงการ 
                (นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท) 
   
    ลงชื่อ         รินดา  กรุดเนียม  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                 (นางรินดา  กรุดเนียม) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ           นลิวดี  กวีรัตน์ธ ารง  ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์      
1 กระดาษโรเนียว เอ 4 45 รีม 98 4,410   
2 พลาสติกเคลือบเอกสาร 3 ห่อ 275 825   
3 กระดาษดับเบิ้ลเอคัลเลอร์ A4 6 รีม 125 750   
4 กระดาษสีถ่ายเอกสาร 80 แกรม 2 รีม 195 390   
5 กระดาษ 100 ปอนด์ เอ 4 2 ห่อ 180 360   
6 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 30 แผ่น 10 300   
7 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 3 รีม 95 285   
8 กระดาษปริ๊นท์ภาพ Photo  180 แก

รม 
1 รีม 260 260   

9 กระดาษห่อของขวัญ 1 โหล 240 240   
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10 กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี 30 แผ่น 7 210   
11 หมึกเติมเครื่องพิมพ์  3 ชุด 700 2,100   
12 ป้ายจัดนิทรรศการ 3 อัน 1,100 3,300   
13 สีไม้คลอรีน 48 สี 3 กล่อง 240 720   
14 ปากกาไวท์บอร์ด 16 แท่ง 20 320   
15 เทปโฟมสองหน้า 3M 5 เมตร 1 ม้วน 200 200   
16 สติกเกอร์พีวีซีใส เอ-4 1 รีม 180 180   
17 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 3 ขวด 35 105   
18 แลคซีน 2 นิ้ว 2 ม้วน 50 100   
19 ไส้ในแฟ้ม ตราช้าง เอ-4 3 ห่อ 20 60   
20 ลูกแม็กซ์ยิงบอร์ด เบอร์ T3-13MB 1 กล่อง  50 50   
21 ปากกาเคมี 2 หัวตราม้า 3 ด้าม 15 45   

       
    15,210   

 
 
 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
สู่ยุค Thailand 4.0 

     

1 สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 2 ชุด 2,000 2,000   
2 ตลับหมึก 2 ชุด 800 1,600   
3 สติกเกอร์พีวีซีใส เอ 4 2 รีม 180 360   
4 กระดาษดับเบิ้ลเอคัลเลอร์ A4 3 รีม 125 375   
5 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 2 รีม 95 190   
       
    4,525   
       
 กิจกรรมวันคริสต์มาส      

1 ของรางวัล 1 ชุด 3,000 3,000   
2 อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดและสถานที่ 1 ชุด 1,000 1,000   
3 เทปโฟมสองหน้า 3M 5 เมตร 2 ม้วน 200 400   
4 กระดาษปริ๊นท์ภาพ Photo 180 แกรม 1 รีม 260 260   
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5 กระดาษท าเกียรติบัตร 2 ห่อ 150 300   
       
    4,960   
       
 กิจกรรม “Junior Active English 

Camp” 
     

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด 1,000 1,000   
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ชุด 1,500 1,500   
3 ของรางวัล 1 ชุด 1,000 1,000   
       
    3,500   
 กิจกรรม “A Word / A Sentence  

A Day” 
     

1 ป้ายพลาสติก 1 แผ่น 500 500   
2 แลคซีน 2 นิ้ว 1 ม้วน 50 50   
       
    550   

 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 กิจกรรม “Open House”       
1 ของรางวัล 1 ชุด 1,000 1,000   
2 แฟ้มพลาสติก 2 โหล 300 600   
3 ปากกา  1 กล่อง 280 280   
       
    1,880   

รวม 30,625   
รวมทั้งสิ้น 30,625 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
   ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  2,3 ยุทธศาสตร์ สพม.  9 ที่ 1,3  กลยุทธ์ รร.ที่  1 
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ขึ้น เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระ ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด  และ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการจนได้ไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือจัดซื้อ – ผลิตสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน 
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3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้สอบธรรมศึกษา 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  เพ่ือจัดซื้อ – ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนทุกระดับชั้น                  

2. นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. นักเรียนได้สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกตามล าดับชั้นในแต่ละปี 

 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
   2.  มีสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
   3. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   4. นักเรียนมีความรู้ด้านธรรมศึกษาอย่างถูกต้อง 
วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งกานต์ แสงสุระ 

นายไพศาล สะราค า 
น.ส.สิรธิร  ยิ้มประเสริฐ 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดปีงบประมาณ 
   

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด     32,760  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน ม.1-ม.6 

- สารหน้าที่พลเมือง พระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
อาเซียนศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง กฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู้ 

 
    26,760   

  

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 6,000   
3 สอบธรรมศึกษา    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม     32,760     

รวมทั้งสิ้น     32,760  
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 



165 
 

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การทดสอบ แบบทดสอบ 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีสื่อ 

อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 

-  จากการประเมินผล 
-  จากการสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกการ     
    สังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                                     
2. นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกห้องเรียน 
3. นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ        รุ่งกานต์  แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
                (นางรุ่งกานต์  แสงสุระ) 
   
    ลงชื่อ         รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                 (นางรินดา  กรุดเนียม) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ฝ่าย บริหารวิชาการ   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
สังคมศึกษา 

     

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 30 รีม 120 3,600   
2 กระดาษปรู๊ฟโรเนียว เอ 4 60 รีม 100 6,000   
3 หมึกพิมพ์ HP 3 ชุด 780 2,340   
4 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 10 เล่ม 150 1,500   
5 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 30 ม้วน 45 1,350   
6 กาวยู้ฮูแท่ง 40 กรัม 5 แท่ง 60 300   
7 ไส้แม็กซ์เบอร์ 10 20 กล่อง 7.5 150   
8 CD-R Princo 2 กล่อง 250 500   
9 ปากกาลบค าผิด 3 ด้าม 60 180   

10 บอร์ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 10 300 3,000   
11 กระดาษปก 9 รีม 100 900   
12 ลูกโลก  ๔ ลูก ๑,๗๐๐ 6,๘00   
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13 สีไม้คลอลีน 3 กล่อง 130 390   
    26,760   
 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ      

1 อุปกรณ์เล่านิทานคุณธรรม 2 ชุด 2,000 4,000   
2 อุปกรณ์โครงงานคุณธรรม 2 ชุด 1,000 2,000   
    6,000   
       
 สอบธรรมศึกษา      
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
 รวม   32,760   
 รวมทั้งสิ้น   32,760 

 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกความเป็นไทย 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,3 ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,3  กลยุทธ์ รร.ที่  1  
    มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  นางรุ่งกานต์  แสงสุระ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริมให้ผลผลิตทาง
การศึกษามีคุณภาพ การจัดท าโครงงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การวางแผน เพื่อให้เกิดการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก
ที่ควร อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชด าริของพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเชื่อมโยงไปสู่พระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ อันจะส่งผลช่วยให้เยาวชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายดังกล่าว และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน จึงได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และ
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยผ่านการท าโครงการ และการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน
เกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศไทย ตามนโยบาย “รักชาติ” ของสพฐ. และเพ่ือมุ่งเน้นทั้งการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป   
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้โดยผ่านการฝึกให้นักเรียนได้พัฒนา 
ทักษะกระบวนการคิดโดยผ่านการท าโครงงาน 

 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
               ชวีิตประจ าวันได้ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี สามารถพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้เป็น 
               แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ 
 4. ส่งเสริมทักษะนักเรียนด้านมารยาทและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 และปวช.2 จัดท าโครงงานคุณธรรม 
   2. นักเรียน 75 คน ได้รับการอบรมมารยาทงามอย่างไทย 
   3.  นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม     
 
 
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดี 
   2.  นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
วิธีการด าเนินการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงงานคุณธรรม ม.ค.-ก.พ. 2563 นางรุ่งกานต์  แสงสุระ 

นายไพศาล  สะราค า 
นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ 

2 อบรมมารยาทงามอย่างไทย ก.ค.63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 9,300  บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 โครงงานคุณธรรม  5,000  
2 การอบรมมารยาทงามอย่างไทย  4,300  
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม   9,300  

รวมทั้งสิ้น 9,300 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
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1 นักเรียนสามารถได้ศึกษาโดยผ่านแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และจัดท า 
โครงงานประวัติศาสตร์ได้  

- จากการท าโครงงาน 
- แบบสอบถาม 
  

- แบบประเมินโครงงาน 
- รายงานผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
 

2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาใน
การท าโครงงาน 

 จากผลการแข่งขัน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนได้ศึกษาโดยผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และฝึกการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดโดยผ่านการท าโครงงาน  
 2.  นักเรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.  นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี สามารถพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้เป็นแบบอย่าง 
               ที่ดีแก่ผู้อื่นได้ 
 
 
 
 
    ลงชื่อ         รุ่งกานต์   แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางรุ่งกานต์  แสงสุระ) 
   
    ลงชื่อ         รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                 (นางรินดา  กรุดเนียม) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกความเป็นไทย 
ฝ่าย บริหารวิชาการ   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หนว่ย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 โครงงานคุณธรรม      
1 ของรางวัลการน าเสนอโครงงาน    3,000  
2 อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่    1,400  
3 ป้ายกิจกรรม    600  
     5,000  
       
 การอบรมมารยาทงามอย่างไทย      

1 ค่าตอบแทนวิทยากร    1,500  
2 ป้ายกิจกรรม 1 ป้าย 300  300  
3 เกียรติบัตร 20 ห่อ 250  500  
4 อาหารว่าง น้ าดื่มและอาหารกลางวัน 1 วัน   2,000  
     4,300  
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม  9,300  
รวมทั้งสิ้น 9,300 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,2,3  ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,3  กลยุทธ์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลผลิตทางการศึกษา
มีคุณภาพ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ต้องอาศัยปัจจัย และ
กระบวนการหลากหลายวิธี การด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  และการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 
มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของประเทศชาติ ให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งเป็น
การปลูกฝังให้เยาวชนรักการออก าลังกาย มีระเบียบวินัย เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และ
ส่งเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา โดยใช้กิจกรรมด้านกีฬาเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกก าลังกาย ปลูกฝังคุณธรรม และเสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 

2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา และให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่
หันไปพ่ึงพายาเสพติด 

3. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
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 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านกีฬา             
   2.  วัสดุ อุปกรณ์มีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนทุกคน        
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รักการออกก าลังกาย และรู้จักใช้ 
       เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   2.  ท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก

โรงเรียน 
พ.ย. ๖2– ก.ย. 63 สาระสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา พ.ย. ๖2 , พ.ค. 63 
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กลุ่มสาระ พ.ย. ๖2 – ก.ย. 63 

 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 32,๕50   บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงนิ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 3๐,๐๑๐   
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กลุ่มสาระ 2,๕40   
     
     
     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 32,550       

รวมทั้งสิ้น 32,๕50    
 

การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  90  ของนักเรียนทั้งหมดมีส่วน

ร่วมและพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านกีฬา 

-  จากการสังเกต 
-  จากรางวัล 
   ความส าเร็จ 

-  แบบประเมินการเข้า    
    ร่วมกิจกรรม 
-  แบบประเมินความ 
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-  จากรายงาผล 
   การปฏิบัติงาน 

   พึงพอใจ 
 

2 มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน สังเกตจากการฝึก
ปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้นักเรียน รักการออกก าลังกาย มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดสุนทรียภาพ
ทางด้านกีฬา 

2. ท าให้นักเรียนรู้จักกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง สามารถน าทักษะไปใช้ในการแข่งขันจริง 
และท าให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีข้ึน 

3. ท าให้การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
    ลงชื่อ           สุรมิตร  แสงสรุะ   ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายสุรมิตร  แสงสุระ) 
   
    ลงชื่อ           รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางรินดา  กรุดเนียม) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา      
1 ลูกฟุตบอลมอลเทน ๕ ลูก 850 ๔,2๕๐   
2 ลูกฟุตซอลหนังพีวีซี 10 ลูก 550 5,5๐0   
3 ลูกบาสเกตบอล 5 ลูก 380 1,900   
๔ ลูกวอลเลย์บอล 5 ลูก ๙๕๐ ๔,7๕๐   
5 ลูกเป้าเปตองพลาสติก ๑๐ ลูก ๑๕ ๑๕๐   
6 ลูกเปตอง  ๑ ชุด 7,๙๐๐ 7,๙๐๐   
7 ตาข่ายใส่ลูกตะกร้อ ๒ อัน ๑๐๐ 200   
8 ตาข่ายปิงปอง ๒ อัน ๑๙๐ ๓๘๐   
9 โต๊ะปิงปอง 1 ตัว 4,980 4,980   
    3๐,๐๑๐   
       
 จัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ      

1 หมึกเลเซอร์ HP 1 กล่อง 2,500 2,500   
2 กระดาษกาวย่น ๑.๕ นิ้ว ๑ ม้วน ๔๐ ๔๐   
    2,๕40   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 32,๕50   
รวมทั้งสิ้น 32,๕50 

 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  การแข่งขันกีฬาภายใน 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,2,3  ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,3  กลยุทธ์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 
หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับตัวเราที่จะส่งผลท าให้เกิด
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเราจึงควรปลูกฝังให้เยาวชนรักการออกก าลัง
กาย โดยใช้กิจกรรมด้านกีฬา เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันท ากิจกรรมด้าน
สุขภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ในเรื่องความรัก ความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปพ่ึงพายาเสพติด 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้ออกก าลังกายและร่วมท ากิจกรรมอย่างสนุกสนาน ไม่หันไปพ่ึงพา 
      ยาเสพติด 
 2.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง 
 3.  เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะและความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียน คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
 เชิงคุณภาพ 1.  ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
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   2.  เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและไม่หันไปพ่ึงพายาเสพติด 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครูภายในกลุ่มสาระฯ พ.ย.๖2 สาระสุขศึกษา 

และพลศึกษา 2 ก าหนดรูปแบบและจับสลากแบ่งสายการ
แข่งขัน 

พ.ย.๖2 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พ.ย.๖2 
4 จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน พ.ย.๖2 
5 ฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ ของคณะสี พ.ย.62 - ม.ค. ๖3 
6 ด าเนินการแข่งขันกฬีาภายใน 9 - 10  ม.ค. ๖3 
7 สรุปและประเมินผลการแข่งขัน ม.ค.63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 20,000  บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
 การแข่งขันกีฬาภายใน  20,000  
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  20,000  

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  95  ของนักเรียน คณะครู

และบุคลากรภายในโรงเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 

1. จากการสังเกต 
2. จากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
3. จากรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
3. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 2.  นักเรียนกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และเกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา และไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด 
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    ลงชื่อ             สุรมิตร  แสงสุระ   ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายสุรมิตร  แสงสุระ) 
 
    ลงชื่อ           รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางรินดา  กรุดเนียม) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 ค่าสวัสดิการคณะสี 4 คณะ 3,000  12,000  
2 ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน 2,000  4,000  
3 ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง อาหารว่าง 2 วัน 1,000  2,000  
4 ค่าปูนขาว 40 ถุง 35  1,400  
5 ค่าอุปกรณ์แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน    600  
     20,000  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถวัจ่ายทุกรายการ      
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รวม  20,000  
รวมทั้งสิ้น 20,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
แผนงาน  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  2,3  ยุทธศาสตร ์สพม.9  ที่ 1,3  กลยุทธ์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที ่1,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชน 
ได้รับการพัฒนาทางด้านศิลปะสูงสุด จึงจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ศิลปะข้ึน เพ่ือให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางศิลปะตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จนประสบความส าเร็จ น าชื่อเสียงมาสู่
ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา  

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางการเรียน มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
                               ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ได้ 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ พัฒนางานศิลปะ และแสดงออกทางดนตรี  
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   นาฏศิลป์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างสรรค์ยุวศิลปินถิ่นบรรหารฯ 6 ตลอดปีงบประมาณ น.ส.รชุดา ธนาภิวัฒน์ 
2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

ด้านดนตรี –นาฏศิลป์ 
ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์  

     นิลประดิษฐ์ 
3 จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์  

    นิลประดิษฐ์ 
4 พัฒนาสื่อศิลปะ ตลอดปีงบประมาณ น.ส.รชุดา ธนาภิวัฒน์ 
5 จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่องดนตรี ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์  

    นิลประดิษฐ์ 
6 จัดซื้ออุปกรณ์นาฏศิลป์ ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์  

    นิลประดิษฐ์ 
7 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์  

    นิลประดิษฐ์ 
 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 21,210  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 สร้างสรรค์ยุวศิลปินถิ่นบรรหารฯ 6 5,880   
2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

ด้านดนตรี –นาฏศิลป์ 
1,960   

3 จัดซื้ออุปกรณ์นาฏศิลป์ 3,750   
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4 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน ทัศนศิลป์/ดนตรี/
นาฏศิลป์ 

1,470   

5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 3,๐๐๐   
6 จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่องดนตรี ๕,150   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ -   
 รวม 21,210   

รวมทั้งสิ้น 21,210 
 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนเข้าร่วมและประสบความส าเร็จใน

การแข่งขัน ร้อยละ70 
ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันรายการต่างๆ 

ผลการแข่งขันรายการ
ต่างๆ 

2 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางศิลปะ  
ร้อยละ80 

ลงมือปฏิบัติจริง แบบทดสอบทักษะทาง
ศิลปะ 

3 นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ร้อยละ 80 

สังเกตพฤติกรรม -  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกการ
สังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และมีสุนทรียภาพ ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และพัฒนาทักษะจนสามารถเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันตามความสามารถ ของตนเอง จนประสบความส าเร็จ น าชื่อเสียงมาสู่
ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา 

 
 
    ลงชื่อ         ทัศนีย์  นิลประดิษฐ์  ผู้เสนอโครงการ 
                (นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์) 
 
    ลงชื่อ           รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางรินดา  กรุดเนียม) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
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    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ กลุ่มสาระศิลปะ   
………………………. 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 สร้างสรรค์ยุวศลิปินถิ่นบรรหารฯ 6      
1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ  4 10 รีม 120 1,200   
2 สีไม้คลอลีน 60 สี ๔ กล่อง 175 ๗๐๐   
3 ดินสอ 2B คลอลีน 40 แท่ง 7 280   
4 สีโปสเตอร์ 30 ซีซี. ๔0 ขวด 50 2,๐00   
5 สีอะคริลิกทาภายนอก 4 แกลลอน 300 1,200   
6 แปรงทาสี 3 นิ้ว 10 อัน 40 400   
7 พู่กันกลม เบอร์ 12 2 อัน 50 100   
    5,880   
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดนตรี 

นาฏศิลป ์
     

1 ถ่านพานาโซนิค 10 ก้อน 40 400   
2 หมึกพิมพ์ HP 46 สีด า 2 กล่อง 390 780   
3 หมึกพิมพ์ HP 46 ส ี 2 กล่อง 390 780   
    1,960   
 จัดซื้ออุปกรณ์นาฏศิลป์      

1 เข็มขัดรัด 5 เส้น 280 1,400   
๒ ผ้าโจงลายดอก ๓ ผืน ๓๕๐ ๑,๐๕๐   
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3 ชุดเครื่องส าอางค์ 1 ชุด 1,300 1,300   
    3,750   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน กลุ่ม
สาระศิลปะ 

     

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 10 รีม 120 1,200   
2 กระดาษปกการ์ดสี 150-160 แกรม ๓ รีม 90 ๒๗๐   
    1,๔70   
       
       
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ      

1 เครื่องปริ้น Canon  1 เครื่อง 3,000 3,000   
    3,๐๐๐   
       
 จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซม 

เครื่องดนตรี 
     

๑ ตะกั่ว 2 ก้อน 250 500   
๒ กาวดินน้ ามัน UHU 5 ก้อน 90 450   
๓ สายซอด้วง ซออู้ 10 ชุด 80 800   
๔ ซ่อมระนาดทุ้ม ๑ ราง 1,000 1,000   
๕ ซ่อมซอด้วง 6 ตัว 400 ๒,๔๐๐   
    ๕,150   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
รวม 21,210   

รวมทั้งสิ้น 21,210 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ         ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
แผนงาน        พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  2,3,4   ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,3   กลยุทธ์ รร.ที่  1    
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ทักษะด้านวิชาชีพ และการมีจิตสาธารณะ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อผู้เรียน เพราะจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการท างาน  การจัดการอย่างเป็นระบบด้วย
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างาน  และการช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มี
ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด โดยการจัดกิจกรรมการฝึก
ทักษะด้านวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   เพ่ือตอบสนองตามวิสัยทัศน์ อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน พร้อมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้นักเรียน ได้รับการฝึกทักษะทางวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือให้นักเรียน สามารถน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

และการท างานในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือตอบสนองตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่

อาชีพ 
 

เป้าหมาย 
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 เชิงปริมาณ 1. มีอุปกรณ์ สื่อ และวัสดุฝึกเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
   2.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน       
                                2. นักเรียนมีชิ้นงาน ผลงานด้านวิชาชีพตามงานได้อย่างเหมาะสม 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ตลอดปีงบประมาณ สาระการงาน

อาชีพ 2 จัดซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดปีงบประมาณ 
3 ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดปีงบประมาณ 
4 ปรับปรุงห้องคหกรรม ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6   
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 47,470  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์    
    -  งานอุตสาหกรรม 32,200   
    -  งานเกษตร 4,370   
    -  งานคหกรรม 5,400   

2 จัดซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ 1,๕00   
3 จัดซื้อวัสดุเพ่ือฝึกทักษะด้านวิชาชีพ 4,000   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 47,470     

รวมทั้งสิ้น 47,470   
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาชีพ และ

สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
-  สังเกต 
-  การประเมินผล 

แบบประเมินผล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ และได้รับการฝึกทักษะอย่างท่ัวถึง                                                        
2. นักเรียนน าความรู้ ความสามารถทักษะอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้                
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    ลงชื่อ             สุภิต    พิศเพ็ง  ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสุภิต  พิศเพ็ง) 
 
    ลงชื่อ           รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางรินดา  กรุดเนียม) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืนๆ 

 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอุตสาหกรรม      
1 เหล็กกล่อง  ¾ x ¾  นิ้ว 10 เส้น 180 1,800   
2 เหล็กกล่อง 1 x 1 นิ้ว 10 เส้น 220 2,200   
3 เหล็กฉาก 1.5 x 1.5 นิ้ว 5 เส้น 400 2,000   
4 เหล็กปื้น 0.5 นิ้ว 15 เส้น 80 1,200   
5 เหล็กปื้น  1  นิ้ว 20 เส้น 150 3,000   
6 ลวดเชื่อม 2 ลัง 1,270 2,540   
7 ใบเลื่อยตัดเหล็ก ๒ โหล 420 ๘๔๐   
8 ใบหินเจีย 6 ใบ 60 360   
9 กระดาษทราย 5 โหล 120 600   

10 ทินเนอร์ 2 ปีบ 400 1,000   
11 แปรงทาสี 2 นิ้ว 5 อัน 40 200   
12 แปรงทาสี  1  นิ้ว 4 อัน 25 100   
13 ไม้ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว x 2.50 ม 30 ท่อน 150 4,500   
14 ปูนซีเมนต์ 30 ถุง 130 3,9๐๐   
15 ทราย 10 คิว 300 3,0๐๐   
16 หิน 10 คิว 280 2,800   
17 ไม้อัด  4  มม. 5 แผ่น 300 600   
18 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 รีม 120 240   
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19 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ชุด  1,320   
    32,200   
       
       
       

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 
เรียนฟรี 

 
อ่ืนๆ 

 จัดซื้ออุปกรณ์งานเกษตร/จัดสวน      
1 สารก าจัดวัชพืช  1 ชุด   1,770   
2 พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ   1,000   
3 ซ่อมระบบน้ าแปลงเกษตร 1 จุด 1,600 1,600   
    4,370   
       
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรม      

1 วัสดุงานประดิษฐ์   2,๓00   
2 วัสดุงานอาหาร   ๒,600   
3 วัสดุท าความสะอาดเครื่องครัว   500   
    5,400   
 จัดซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์      

1 ซ่อมเครื่องมืองานช่าง   1,๕00   
    1,๕00   
 จัดซื้อวัสดุเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ      

1 วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันทักษะ   4,000   
    4,000   
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
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รวม 47,470   

รวมทั้งสิ้น 47,470 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  
โครงการ        ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
แผนงาน        พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สนอง       นโยบาย สพฐ. ที่  6  ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,3  ยุทธศาสตร์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีด้านวิชาชีพและการมีจิต
สาธารณะ ด้วยการน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนรู้และการท างาน
ให้กับนักเรียน ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านทักษะอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้  การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกกล้วยน้ าว้า การออม
ทรัพย์ ฯลฯ เพ่ือตอบสนองตามวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ เรียนน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือแหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
4. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานตามกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความรู้และน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์ในการท างานได้ 
                             2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 



188 
 

   3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
           เชิงคุณภาพ    1. นักเรียนมีความรู้และน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการท างานได ้
                              2. มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
   3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 25๖2  

 
 
สาระการงาน
อาชีพ 

2 1.ส ารวจความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ตุลาคม 25๖2 

3 ด าเนินงานตามโครงการ 
1.กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว 
2.กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร 
3.กิจกรรมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

พฤศจิกายน 25๖2 
กันยายน  2563 

4 สรุปและประเมินโครงการ   
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6   
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 5,700  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  3,700  
2 ป้ายความรู้  2,000  
     

รวม  5,700  
รวมทั้งสิ้น 5,700 

 
การติดตามและประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

2 
 

 

การน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างาน 
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

1.การสังเกต 
2.ผลงาน ชิ้นงาน 

แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน 
4. นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการบวนการเรียนรู้  

 
 

    ลงชื่อ              สุภิต  พิศเพ็ง  ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสุภิต  พิศเพ็ง) 
 
    ลงชื่อ           รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางรินดา  กรุดเนียม) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 
เรียนฟรี 

 
อ่ืนๆ 

1 ปรับปรุงศูนย์เรียน  3,700   3,700  
2 ป้ายความรู้  2,000  2,000  
     5,700  
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
       

รวม  5,700  
รวมทั้งสิ้น 5,700 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  
โครงการ       โครงการพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้มีความรู้และทักษะ

ในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 
แผนงาน       ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
สนอง       นโยบาย สพฐ. ที่  2,3,4  ยุทธศาสตร์ สพม.9  ที่ 1,3  ยทุธศาสตร์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1,3 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ปวช) 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดแนวการจัดกรศึกษาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระให้กับนักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ท างานและการจัดการ การท างานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการท างาน รักการ
ท างาน และมีเจตคติที่ต่อการงาน เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีคุณธรรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6 จึงได้การจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชย กรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุตามเจตนารมย์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน
จริง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จากสถานประกอบการ และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
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4. เพ่ือให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีแนวทางในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ในอนาคตอีกท้ังเป็นผู้มีจริยธรรม มีคุณลักษณะที่ดีงาม 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 60 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ    นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพออย่างหลากหลาย สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับเขต ระดับภาค 

และระดับชาติ 
พ.ย. 2562 นางสาวจุฑารัตน์ 

แตงโสภา 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า 
แตงโสภา 
 
 

2 โครงการวิชาชีพ พ.ย. 2562-ก.พ. 
2563 

3 การทดสอบระดับชาติ (V-net) ม.ค.2563 
4 การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานและสถาน

ประกอบการ 
มิ.ย.- ก.ย.2563 

5 จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดปีงบประมาณ 
6 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอก

สถานศึกษา 
ตลอดปีงบประมาณ  

7 พิธีลงนามความร่วมมือ ตลอดปีงบประมาณ  
8 เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ  
9 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพ ตลอดปีงบประมาณ  

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  หน่วยงานสถานประกอบการ และแหล่ง

เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด -   บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

 
 

นักเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ
ให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 



193 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับประสบการณ์ตรงในการท างานจริง 
3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากสถานประกอบการ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายนอกสถานศึกษา 
4. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีแนวทางในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพใน
อนาคต อีกท้ังเป็นผู้มีจริยธรรม มีคุณลักษณะที่ดีงาม 
 
  
 

    ลงชื่อ          จุฑารัตน์  แตงโสภา  ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา) 
 
    ลงชื่อ           รินดา  กรุดเนียม         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางรินดา  กรุดเนียม) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนานโยบายและประสิทธิภาพการวางแผนงานโรงเรียน 
แผนงาน  เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6  ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5  กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานแผนงานและงบประมาณ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต้องมีการวางแผน ก าหนด
นโยบาย และเป้าหมายให้ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงาน โครงการที่จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
โรงเรียน และตัวผู้เรียน การจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิผล           
 
วัตถุประสงค ์

7. เพ่ือจัดท าเอกสารและวางแนวทางในการบริหารงานโรงเรียน                     
8. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนงานของโรงเรียน 
9. เพ่ือจัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ จัดท าเอกสารเพื่อการบริหารงานโรงเรียน   
   (แผนปฏิบัติการประจ าปี ,เอกสารประกอบต่าง ๆ)  จ านวน 80 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ เอกสารเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียน           
 

วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเอกสาร

ต่างๆ 
ต.ค. 62 งานแผนงานฯ 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตลอดปีงบประมาณ งานแผนงานฯ 
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สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 21,505 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเอกสารต่างๆ  8,750   
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 12,755   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
     
 รวม 21,505   

รวมทั้งสิ้น 21,505 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ข้อมูลและเอกสารทุกชิ้นที่จัดท าข้ึน 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ของโรงเรียน 

จากรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน / โครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6. ท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่วางไว้ 
7. ท าให้การบริหารงานเป็นระบบได้มาตรฐานการศึกษา 

 
 
    ลงชื่อ       สุรมิตร    แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
               (นายสุรมิตร   แสงสรุะ) 
 
    ลงชื่อ      สุรมิตร     แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายสุรมิตร     แสงสรุะ) 
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         หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนานโยบายและเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนงานโรงเรียน 

ฝ่าย บริหารงบประมาณ งานแผนงานและงบประมาณ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียน
ฟรี 

 

อ่ืนๆ 

 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเอกสาร
ต่างๆ 

     

1 กระดาษปก 2  ห่อ 250 500   
2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  

และอาหารกลางวัน                     
2 วัน 1,750 3,500   

3 ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 20 เล่ม 200 4,000   
4 ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม เอกสารประกอบการ

ประชุม  
30 เล่ม 25 750   

    8,750   
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน      

1 แผ่น CD 1 กล่อง 250 250   
2 กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว 2 ม้วน 25 50   
3 กาวยู้ฮูแบบแท่ง 40 กรัม 3 อัน 60 180   
4 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 40 400   
5 กระดาษกาว 2 หน้าอย่างบาง 3 ม้วน 45 135   
6 กระดาษปก 6 ห่อ 90 540   
7 ปากกาไวท์บอร์ด 5 แท่ง 20 100   
8 หมึกสี/ด า 5 ขวด 200 1,000   
9 ป้ายนิเทศบริหาร 4 จุด 550 2,200   

10 หมึก Laser hp 85 A 2 กล่อง 2,500 5,000   
11 กระดาษถ่ายเอกสาร 20 รีม 120 2,400   
12 แผ่น DVD 1 กล่อง 500 500   
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    12,755   
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 21,505   
รวมทั้งสิ้น 21,505 

 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนระหว่างปี 
แผนงาน  เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6    ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5    กลยุทธ์ รร.ที่ 3    
    มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ (ฝ่ายบริหาร) 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั้น โรงเรียนต้องมีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กันกับนโยบายของหน่วยเหนือ ซึ่งจะท าให้การ
บริหารงานของโรงเรียน ตรงกับเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่วางไว้ แต่บางครั้งอาจมี
นโยบายและภาระงานที่เร่งด่วน ที่โรงเรียนต้องด าเนินการ นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น จึงต้องจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนระหว่างปี เพ่ือ
รองรับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนนี้ ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของโรงเรียนครอบคลุมตาม
นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยเหนือที่ก าหนดมา         
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการศึกษาของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับ 
นโยบายของ  สพม.เขต 9 และ สพฐ. 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ โรงเรียนปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนระหว่างปีได้ทุกโครงการและ 
   กิจกรรมที่ให้ด าเนินการ 
 เชิงคุณภาพ โครงการและกิจกรรมเร่งด่วนต่าง ๆ ด าเนินการจนประสบความส าเร็จ 

เป็นที่น่าพอใจ                      
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามนโยบายเร่งด่วนระหว่างปี 
ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ  
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(ฝ่ายบริหาร) 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   103,642  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามโครงการ กิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ  2563 
103,642      

     
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 103,642      

รวมทั้งสิ้น 103,642    
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  90  บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการ

ปฏิบัติงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  
จากผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ของ  
สพม.เขต 9 และ ของ สพฐ. 
 
 
    ลงชื่อ       สุรมิตร    แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
               (นายสุรมิตร   แสงสรุะ) 
   
    ลงชื่อ      สุรมิตร     แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายสุรมิตร     แสงสรุะ) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนระหว่างปี 

ฝ่าย บริหารงบประมาณ (ฝ่ายบริหาร) 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
อนุมัติงบประมาณเป็นครั้ง ๆ ไป 
ตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
ระหว่างปีงบประมาณ 2563 
( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามที่             
จ่ายจริง ) 

  103,642      
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รวม 103,642      
รวมทั้งสิ้น 103,642    

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ 6  ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5    กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานสารสนเทศ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งท่ีคนในชาติอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการกระจายอ านาจไปสู่
ภาคพ้ืนที่และสถานศึกษา ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในการเร่งพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริการ 
ระบบติดตามประเมินผลและระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM ) ลงสู่กลยุทธ์ระดับองค์กรในการ
พัฒนาในการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่กลยุทธ์ระดับ
แผนงานเพ่ือพัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศข้ึน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส ารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือรายงานข้อมูล Obec 
3. เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
4. เพ่ือรายงานข้อมูล  Data  Management Center 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศประจ าปีการศึกษา  จ านวน  10  เล่ม 
   2. เอกสารรายงานข้อมูล Data  Management Center จ านวน 2 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกิด 
   ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 
วิธีการด าเนินการ 



202 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ พ.ค.- มิ.ย. 63 นางโสภา 

เนตรมณี 2 รายงานข้อมูล Obec ทุกสิ้นภาคเรียน 
3 การบริการข้อมูลสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ 
4 รายงานข้อมูล  Data Management Center มิ.ย. / พ.ย. 2563 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 5,230  บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ส ารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 5,230   
2 รายงานข้อมูล Obec    
3 การบริการข้อมูลสารสนเทศ    
4 รายงานข้อมูล  Data Management Center    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 5,230   

รวมทั้งสิ้น 5,230 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการข้อมูล

สารสนเทศเกิดความพึงพอใจและน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบจัดเก็บข้อมูล 
3. แบบประเมินความ 
   พึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. ท าให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
3. ท าให้สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องทันตามก าหนด 

 
    ลงชื่อ       โสภา    เนตรมณี  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางโสภา   เนตรมณี) 
 
    ลงชื่อ      สุรมิตร     แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายสุรมิตร     แสงสรุะ) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ฝ่าย บริหารงบประมาณ  งาน สารสนเทศ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 รีม 120 1,200   
2 กระดาษโรเนียวปรู๊ฟ 5 รีม 95 475   
3 กระดาษปกการ์ดหอม 180 แกรม 1 รีม 90 90   
4 กระดาษสีถ่ายเอกสาร 80 แกรม 1 รีม 195 195   
5 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 2 ชุด 400 800   
6 หมึกเครื่องพิมพ์ 2 ชุด 560 1,120   
7 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 7 เล่ม 100 700   
8 หัวหมึกพิมพ์ 1 หัว 650 650   
    5,230   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม 5,230   
รวมทั้งสิ้น 5,230 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการเงินและบัญชี 
แผนงาน  เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6  ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5    กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานการเงินและบัญชี 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 

จากทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ที่มุ่งเน้นในการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัย โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และกลยุทธ์ของโรงเรียนที่มุ่ง
พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการ
จัดการงบประมาณข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณ 
 2.  เพ่ือจัดท าบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงิน 
 3.  เพ่ือตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ สามารถด าเนินการงานการเงินและบัญชีได้อย่างครบถ้วน 

ด้านคณุภาพ การด าเนินการระบบการจัดการงานการเงินและบัญชี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง
ราชการ 

 
วิธีการด าเนินการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผน

งบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ นางสาวจุฑารัตน์ 

นางรุ่งกานต์ 
2 จัดท าบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงิน ตลอดปีงบประมาณ นางสาวจุฑารัตน์ 
3 ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวจุฑารัตน์ 
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งบประมาณ 
 
 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   19,075  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณ 19,075   
2 จัดท าบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงิน    
3 ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ    
     
 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 19,075   

รวมทั้งสิ้น 19,075 
 
การติดตามและประเมินผล  
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
2 เอกสารการบันทึกบัญชี ตรวจสอบ แบบรายงานการตรวจสอบ 
3 รายงานทางการเงิน ตรวจสอบ แบบรายงานทางการเงิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณได้ครบถ้วนทันเวลา 
 2.  สามารถจัดท าบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินได้เป็นปัจจุบัน 
 3.  สามารถตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณได้ 
 
 
    ลงชื่อ       จุฑารัตน์   แตงโสภา  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา) 
 
    ลงชื่อ      สุรมิตร     แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายสุรมิตร     แสงสรุะ) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงานการเงินและบัญชี 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี 
.......................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม 50 120 6,000   
2 กระดาษปกการ์ดหอม 180แกรม 20 90 1,800   
3 หมึกเครื่องพิมพ์ Brother (ด า น้ าเงิน แดง 

เหลือง) 
24 150 3,600   

4 ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 1 50 6 300   
5 แฟ้มอ่อน เบอร์ 32 60 10 600   
6 เทปโฟม 2หน้า ยาว 3 เมตร 6 250 1,500   
7 กาวยูฮูแท่ง 40 กรัม 10 80 800   

8 ลูกแม็กซ์ เบอร์10 5 160 800   
9 ลูกแม็กซ์ เบอร์ 35 5 240 1,200   

10 คลิปด า เบอร์ 108 5 65 325   
11 คลิปด า เบอร์ 109 5 55 275   
12 คลิปด า เบอร์ 110 5 35 175   
13 คลิปด า เบอร์ 111 5 30 150   
14 คลิปด า เบอร์ 112 5 20 100   
15 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 20 40 800   
16 กาว TOA ขนาด 8 ออนด์ 10 25 250   
17 ไส้ในแฟ้มตราช้าง เอ 4 20 20 400   

    19,075   
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 19,075   
รวมทั้งสิ้น 19,075 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน  เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6  ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5   กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
              มาตรฐานการศึกษาที่ 2   
ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
บนพ้ืนฐานของคุณธรรม โดย สพฐ. มีนโยบายการกระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ สพท. 
และสถานศึกษานั้น ส านักงาเขตพ้ืนที่จึงได้มีการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( 
SBM ) โดยที่กลยุทธ์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้าน
การจัดการ วัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน จึงได้จัดโครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือความเข้มแข็งของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน หน่วยงานย่อยของโรงเรียน ให้เพียงพอ   
2. เพ่ือบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงานให้มีสภาพคงคนและใช้งานได้นาน 
3. เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ

พัสดุ 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน       
   2.  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงานทุกอย่างให้พร้อมใช้งานได้      
 เชิงคุณภาพ 1.  สามารถจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์ 
   2.  ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
   3.  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบวาด้วยการพัสดุ 
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดจ้างซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดปีงบประมาณ งานบริหารพัสดุ 

และสินทรัพย์ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองกลาง 
3 จัดซื้อวัสดุของงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
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สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 129,695 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 การจัดจ้างซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 60,000   
2 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองกลาง 60,000   
3 จัดซื้อวัสดุของงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 9,695   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 129,695   

รวมทั้งสิ้น 129,695 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เหมาะสมและ

เพียงพอ 
จากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

แบบสอบถาม               
ความพึงพอใจ 

2 มีระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3 วัสดุครุภัณฑ์และเครื่องใช้ส านักงาน           

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอให้กับโรงเรียนและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและมีการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
 
    ลงชื่อ       ทัศนีย์    นิลประดิษฐ์  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางทัศนีย์   นิลประดิษฐ์) 
   
    ลงชื่อ      สุรมิตร     แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายสุรมิตร     แสงสรุะ) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
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              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

ฝ่าย บริหารงบประมาณ  งาน พัสดุและสินทรัพย์ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์      
1 ซ่อมแอร์   27 เครื่อง  26,500   
2 ล้างแอร์ประจ าปี 27 เครื่อง  27,000   
3 เครื่องอัดส าเนาดิจิตอลริโซ่ 1 เครื่อง  3,500   
4 เครื่องกรองน้ า 4 เครื่อง  8,000   
    60,000   
 จัดซื้อวัสดุกองกลาง      

1 หมึกก๊อปปี้ GR 5 กล่อง 2,300 11,500   
2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6 ขวด 3,500 21,000   
3 กระดาษมาสเตอร์ GR 6 กล่อง 2,450 14,700   
4 แฟ้มใส่เอกสาร 68 แฟ้ม 120 8,160   
5 ไส้แฟ้ม 47 ห่อ 20 940   
6 ซองจดหมายขาวโรงเรียน 5 กล่อง 500 2,500   
7 ซองน้ าตาล 100 ซอง 10 1,000   
8 อากรแสตมป์ 200 1 200   
    60,000   
       
 จัดซื้อวัสดุของงานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 
     

1 กาวยู้ฮูแท่ง 4 ม้วน 60 240   
2 สติ๊กอิท 6 ห่อ 45 270   
3 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 10 10 กล่อง 10 100   
4 แฟ้มสัน 2 นิ้ว  แบบเจาะ 6 แฟ้ม 75 450   
5 แฟ้มสัน 3 นิ้ว  แบบเจาะ 7 แฟ้ม 80 560   
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ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

6 หมึก Hp เลเซอร์ 12 A (แท้) 1 กลัก 2,500 2,500   
7 หมึก Hp เลเซอร ์12 A (เทียม) 1 กลัก 1,100 1,100   
8 ไส้แม็กซ์ เบอร์ 10 10 กล่อง 7 70   
9 คลิบด า เบอร์  108 3 โหล 65 195   

10 คลิบด า เบอร์  110 6 โหล 35 210   
11 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 25 รีม 120 3,000   
12 หมึก HP 1 ชุด 1,000 1,000   

    9,695   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 129,695   
รวมทั้งสิ้น 129,695 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6   ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5 กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานธุรการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 งานธุรการเป็นงานที่ต้องสนับสนุน ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืน ตลอดจน
บุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และช่วยในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารงานและผลิตเอกสาร แบบฟอร์ม ต่าง ๆ 
จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมที่จะให้บริการที่ดีแก่
หน่วยงานและบุคลากรอ่ืน ๆ และให้งานธุรการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานไว้ใช้ในการด าเนินการและให้บริการอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการ เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นระบบและรวดเร็ว 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ จัดซื้อวัสดุส านักงานจ านวน  25  รายการ 
 เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงานอย่างเพียงพอในการ 

ด าเนินงานและให้บริการ 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ตลอดปีงบปีประมาณ นางรุ่งกานต์ 

          แสงสุระ 2 รับ – ส่งหนังสือราชการ ตลอดปีงบปีประมาณ 
3 จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ  

และ เอกสารงานธุรการ 
ตลอดปีงบปีประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   31,000 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 31,000   
2 รับ – ส่งหนังสือราชการ    
3 จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ  

และ เอกสารงานธุรการ 
   

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 31,000   

รวมทั้งสิ้น 31,000 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 การรับ – ส่งหนังสือราชการทันตาม

ก าหนดเวลา 
ตรวจสอบ ทะเบียนหนังสือ รับ – 

ส่ง 
2 ระบบเมล์รับ - ส่งหนังสือราชการมี

ประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบ ระบบเมลล์ส านักงาน 

3 เอกสารการลงเวลาปฏิบัติราชการ และ 
เอกสารงานธุรการต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตรวจสอบ บัญชีลงเวลาและเอกสาร
ต่าง ๆ  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานธุรการสามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูล
ต่าง ๆ พร้อม สามารถน ามาช่วยพัฒนาส่งเสริมงานของฝ่ายอ่ืนให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น 
 
    ลงชื่อ        รุ่งกานต์    แสงสรุะ  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางรุ่งกานต์   แสงสุระ) 
   

ลงชื่อ      สุรมิตร     แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นายสุรมิตร     แสงสุระ) 
           หวัหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 
ฝ่าย บริหารงบประมาณ  งาน ธุรการ 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์      
1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 60  รีม 120 7,200   
2 กระดาษโรเนียว 20 รีม 100 2,000   
3 กระดาษปก 5 รีม 95 475   
4 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 20 ม้วน 40 800   
5 หมึกเลเซอร์ 12 A  2 กล่อง 2,500 5,000   
6 เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 3,140 3,140   
7 หมึก HP ส ี 8 ขวด 200 1,600   
8 หมึก HP ด า 2 ขวด 200 400   
9 ลวดเสียบกระดาษ 50 กล่อง 6 300   

10 น้ ายาลบค าผิด 2 แท่ง 65 130   
11 ปากกาไวท์บอร์ด 10 อัน 20 200   
12 CD 1 กล่อง 250 250   
13 DVD 1 กล่อง 350 350   
14 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 200 200   
15 เทปใส 1 นิ้ว 5 ม้วน 65 325   
16 ปากกาเน้นข้อความ 2 อัน 20 40   
17 ปากกาเขียน CD 2 แท่ง 20 40   
18 Mouse 1 ตัว 250 250   
19 การ์ดจอ 1 ตัว 1,000 1,000   
20 เหล็กหนีบด าเบอร์ 110 60 ตัว 5 300   
21 จอคอม 1 ตัว 3,000 3,000   
22 ตรายาง 1 ชุด 1,000 1,000   
23 Power Supply 1 ตัว 1,000 1,000   
24 Ram 1 ตัว 1,000 1,000   
25 Hard Dish 1 ตัว 1,000 1,000   

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
รวม 31,000   

รวมทั้งสิ้น 31,000 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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แผนงาน  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล 

สนอง   นโยบาย สพฐ. ที่  6   ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5    กลยุทธ ์ รร. ที่  3   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ตามกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ต่างมีอุดมการณ์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน  

จึงเกิดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ 
และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา 
มาตรฐานศึกษาและมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ตระหนักเห็นความส าคัญ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครองและชุมชน 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 

รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 
 
 
วิธีการด าเนินงาน 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ก.พ.-มี.ค.63 งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 2 การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ส.ค.63 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  13,720 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 
 
ที ่

 
รายการ / กิจกรรม 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 

1 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 8,720   
2 การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
5,000   

     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

รวม 13,720   
รวมทั้งสิ้น 13,720 

 
ติดตามและประเมินผล 
 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและผู้บริหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

การตรวจสอบ 
การสอบถาม 
การรายงาน 

แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานผล 2 ร้อยละ 80 ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 2.  ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และพร้อมส่งบุตร
หลานมาศึกษาเล่าเรียน 
 3.  สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
ลงชื่อ        ธีระ  อินทร์สว่าง    ผู้เสนอโครงการ 
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          (นายธีระ   อินทร์สวา่ง) 
 

ลงชื่อ       สุรมิตร  แสงสุระ      ผู้ให้ความเห็นชอบ 
          (นายสุรมิตร  แสงสุระ) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
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โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฝ่าย บริหารงบประมาณ  งาน ประกันคุณภาพการศึกษา 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 
เรียนฟรี 

 
อ่ืนๆ 

 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง      
1 ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มรายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) 
45 เล่ม 120 5,400   

2 หมึกเติม 1 ชุด 800 800   
3 กระดาษปก 2 รีม 300 600   
4 ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม รายงาน ติดตาม 12 เล่ม 80 960   
5 ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม แบบสรุป 12 เล่ม 80 960   
    8,720   
       
 รับการประเมิน      

1 ป้ายไวนิล 3 ป้าย 400 12,00   
2 ป้ายตั้งโต๊ะ 10 อัน 200 2,000   
3 แฟ้มเอกสาร 15 แฟ้ม 120 1,800   
    5,000   
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 13,720   
รวมทั้งสิน้ 13,720 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาระบบควบคุมภายใน 



218 
 

แผนงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ  
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6  ยุทธศาสตร์ สพม.  9 ที่ 5   กลยุทธ์ รร.ที่  3  
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานระบบควบคุมภายใน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขึ้น เพ่ือติดตามการบริหารความ
เสี่ยง และสรุปการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในที่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยง  พร้อมมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาอันเหมาะสมในการด าเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
2. เพ่ือสรุปการจัดกิจกรรมควบคุมภายในของโรงเรียน 
3. เพ่ือรายงานการควบคุมภายในของโรงเรียนให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ มีการรายงานผลตามระเบียบฯ 

 เชิงคุณภาพ 1. มีการวางแผนการด าเนินงาน 
  2. มีการรายงานผลตามก าหนดและมีการบริหารบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
 

วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ย่อย 
ตลอดปีงบประมาณ งานระบบควบคุมภายใน 

2 รายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ย่อย 

ตลอดปีงบประมาณ งานระบบควบคุมภายใน 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  1,450 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ระบบควบคุมภายใน 1,450   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 1,450   

รวมทั้งสิ้น 1,450 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 การรายงานการควบคุมภายในของ

หน่วยงานย่อย 
 

เอกสารรายงานการ
ควบคุมภายในของ
หน่วยงานย่อย 

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้จัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่วยงาน  

2. มีการติดตามและรายงานผลการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 
 
    ลงชื่อ        วันดี  วรกรรณ ์  ผู้เสนอโครงการ 
              ( นางวันดี  วรกรรณ์ ) 
 
    ลงชื่อ         สุรมิตร  แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
               ( นายสุรมิตร  แสงสรุะ) 
           หวัหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
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ฝ่าย บริหารงบประมาณ งานระบบควบคุมภายใน 
........................................... 

 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืนๆ 

1 กระดาษถ่ายเอกสารดับเบิลA 3 รีม 105 315   
2 หมึกพิมพ์ canon ด า 1 กล่อง 800 800   
3 หมึกพิมพ์ canon สี 3 ขวด 100 300   
4 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 1 ม้วน 35 35   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 1,450   
รวมทั้งสิ้น 1,450 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โครงการ  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
แผนงาน  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
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สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6    ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 5    กลยุทธ์ รร.ที่ 3    
    มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการศึกษา ตาม
นโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
( ฉบับที่ 2 ) โดยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  ได้รับการกระจายอ านาจทั้ง  4  ด้าน ได้แก่ 
วิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและ การบริหารทั่วไป  การด าเนินการดังกล่าวนั้น 
จ าเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ให้
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนา
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติ งานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในแต่ละโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด         
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานแต่ละโครงกามีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ในงบประมาณที่

เหมาะสม 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ การด าเนินงานทุกโครงการส าเร็จลุล่วง                  
 เชิงคุณภาพ การด าเนินงานทุกโครงการสามารถใช้งบประมาณบริหารงานตามโครงการ 

ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ก ากับ ติดตาม แผนงาน / โครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งกานต์ 
2 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 

3 ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 4,100  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ก ากับ ติดตาม แผนงาน / โครงการ    
2 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 4,100   
3 ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 4,100   

รวมทั้งสิ้น 4,100 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมดสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ 
จากรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.  แบบรายงานผล 
     การปฏิบัติงาน 
2.  แบบประเมินผล 
     การปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้การด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างสูงสุด 
 

 
    ลงชื่อ       รุ่งกานต์   แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางรุ่งกานต์   แสงสุระ) 
   
    ลงชื่อ      สุรมิตร     แสงสุระ  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายสุรมิตร     แสงสรุะ) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ฝ่าย บริหารงบประมาณ  งาน ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
...................... 
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ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ      
1 หมึกสี 2 กล่อง 320 640   
2 หมึกด า 2 กล่อง 320 640   
3 กระดาษกาวย่น  1.5  นิ้ว 6 ม้วน 50 300   
4 แฟ้ม 12 แฟ้ม 90 1,800   
5 กระดาษถ่ายเอกสาร 6 รีม 120 720   
    4,100   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 4,100   
รวมทั้งสิ้น 4,100 
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานบุคคล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  3   ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที่ 4    กลยุทธ์ รร.ที่ 2 
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบ  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
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หลักการและเหตุผล 
 คุณลักษณะและมาตรฐานด้านครู เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณลักษณะ   ที่
พึงประสงค์ของผู้ เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด ครูที่มีลักษณะตาม
มาตรฐานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การพัฒนาการเรียนการสอน จ าเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

10. เพ่ือให้ครู สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                             
11. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ                     
12. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.   ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐาน 
         วิชาชีพ 
   2.  ครูได้รับการประชุม อบรม สัมมนา อย่างน้อยคนละ  40 ชั่วโมง/ปี          
 เชิงคุณภาพ 1.  ครูสามารถพัฒนาตนเองและจัดการเรียนการสอนได้อย่างม ี

 ประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีขวัญก าลังใจในการท างานและ 
     เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุม อบรม สัมมนา ภายนอก  
-  ประชุม อบรม สัมมนา ภายใน 
-  ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

 
ธ.ค.62 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

นายอ านวย 
นางรุ่งกานต์ 
นายชัยพร 
นางสาวสิริธร 
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-  จัดท าทะเบียนประวัติ 
-  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-  การประชุมครูประจ าเดือน 
-  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

2 จัดซื้อวัสดุและจัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางรุ่งกานต์ 
นางสาวสิริธร 

3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญก าลังใจครู  บุคลากร 
และชุมชน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายอ านาย 
นางรุ่งกานต์ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  และ ชุมชน 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด ๑๐6,310 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

-  ประชุม อบรม สัมมนา ภายนอกโรงเรียน  
-  ประชุม อบรม สัมมนา ภายในโรงเรียน 
-  ศึกษาดูงาน 

 
๔0,000 
10,000 
20,000 

  
 
 

2 จัดซื้อวัสดุ และจัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 11,310   
3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญก าลังใจครูบุคลากรและ

ชุมชน 
25,000   

     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 106,310   

รวมทั้งสิ้น 106,310 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพครู 
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

2 ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 40 
ชั่วโมง / ป ี

การรายงานการประชุม 
อบรม สัมมนา 

แบบรายงาน 
การประชุม อบรม 
สัมมนา 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น                             
9. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็นและเหมาะสมอย่างเหมาะสม   
10. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างานและเกิดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

    
 
 
    ลงชื่อ      รุ่งกานต์   แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
             (นางรุ่งกานต์   แสงสุระ) 
   
    ลงชื่อ      อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายอ านวย   เนตรมณี)   
          หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

ฝ่าย บริหารงานบุคคล    งาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
......................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 
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 พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ      
1 ประชุม อบรม สัมมนา ภายนอก   ๔0,000   
2 ประชุม อบรม สัมมนา ภายใน   10,000   
3 ศึกษาดูงาน   20,000   
    ๗0,000   
 จัดซื้อวัสดุและจัดท าเอกสารแบบฟอร์ม

ต่าง ๆ  
     

1 แฟ้มเสนอ 2 แฟ้ม 200 400   
๒ แฟ้มเอกสาร ๑ กล่อง ๑,5๐๐ ๑,5๐๐   
๓ หมึกสี/ด า ๒ชุด 800 16,00   
4 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 50 500   
5 กระดาษปก 4 ห่อ 90 360   
6 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 20 รีม 120 2,400   
7 เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 4,500 4,500   
    11,310   
 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ขวัญและ

ก าลังใจครู บุคลากร และชุมชน 
     

1 ของขวัญวันเกิดครูและบุคลากร 30 ชิ้น 250 7,500   
2 ของขวัญปีใหม่ผู้มีอุปการคุณ 25 ชิ้น 200  5,000   
3 ของขวัญแสดงความยินดีครู                     

และผู้มีอุปการคุณ 
10 ชิ้น 400 4,000   

4 ของเยี่ยมครู บุคลากรและ 
ผู้มีอุปการคุณ 

10 ชิ้น 400 4,000   

5 ของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 10 ชิ้น 450 4,500   
    25,000   
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม ๑๐6,310   
รวมทั้งสิ้น ๑๐6,310 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

โครงการ  “เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม สู่การท าความดี” 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานบุคคล โดยยึดธรรมาภิบาล 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ 3 และ 5 ยุทธศาสตร์ สพม. 9 ที่ 4 กลยุทธ์ รร.ที่ 2   
    มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
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 “คุณธรรม” คือ สภาพคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจของคน และน าสู่การประพฤติปฏิบัติที่
ถูกต้องดีงาม เป็นคุณค่าและปัจจัยที่ส าคัญของการสร้างความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติและ
ประชาชน สังคมใดผู้น าและ ประชาชนมีคุณธรรม สังคมนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
หากสังคมใดผู้น าและประชาชนขาดซึ่งคุณธรรมสังคมนั้นย่อมจะอ่อนแอและอาจถึงขั้นล่มสลายได้  

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ได้นั้น จะต้องไม่ติดกับดัก
ของ ความพอใจ กับตัวชี้วัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความ
สะดวกสบายทางวัตถุ เท่านั้น หากแต่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา คือต้องการให้เกิด 
“สังคมสันติสุข ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” หมายถึง ประชาชนได้รับผลของการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรมเป็นพลเมืองที่มีความสามารถและความดี เป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมเจริญและน่าอยู่เกิดเป็นสังคม
คุณธรรม ดังนั้นการพัฒนาทุกระดับจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้ง
เป้าหมายและพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุล  จะต้องให้คนมีทั้งคุณธรรม
และความสามารถ   

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม สู่การท าความ
ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงเจตนารมณ์และ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม โดยการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรม เป็นฐานในการด าเนินชีวิตทั้งในที่ท างาน 
ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งรณรงค์และสนับสนุนคุณธรรมให้กับประชาชน  ชุมชน สังคมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม แก่บุคลากรในสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน รวมถึงสนับสนุน
การเสริมสร้างเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และอุดมการณ์ของครู เพ่ือให้ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของครู การสร้างเสริม
คุณธรรม ในสถานศึกษาและเป็นต้นแบบที่ดีงามของผู้เรียน 
 3) เพ่ือพัฒนาคุณธรรม ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม ที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ 
 4) เพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ให้แก่บุคลากรภายใน
สถานศึกษาทุกกลุ่ม ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป้าหมายการสร้างคนดี รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรคุณธรรม  

 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ       บุคลากรทุกคนในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จ านวน 28 คน 
เชิงคุณภาพ    บุคลากรทุกคนในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 มีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

             
วิธีการด าเนินการ 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมสร้าง

องค์กรคุณธรรม 
ต.ค. 62 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร  

 

2 ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากท า” ทีส่อดคล้องกับคุณธรรม  
        พอเพียง วินัย  รับผิดชอบ จิตอาสา 

  ต.ค. 62 

3 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ   ต.ค.62 

4 ด าเนินงานตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 

5 ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินการ ก.ย. 63 
6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 10,00๐  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

สู่องค์กรคุณธรรม 
   

2 ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ 

10,000   

3 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุณธรรม    
4 ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบ

ความส าเร็จ 
   

5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณธรรมต้นแบบ”    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 10,000   

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

2 ร้อยละ 90 ของบุคลากรเข้าร่วม รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการ



231 
 

กิจกรรมที่ส่งเสริมความดี
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

ปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้ 

2. โรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ของบุคลากรในองค์กร 
 
    ลงชื่อ             รุ่งกานต์  แสงสุระ  ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางรุ่งกานต์  แสงสุระ)   
 
    ลงชื่อ             อ านวย  เนตรมณี        ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                    (นายอ านวย  เนตรมณี) 
                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ “เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม สู่การท าความดี” 
ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

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

ทรัพยากร แหล่งเงิน 
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ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 อาหารและเอกสารประกอบการอบรม   5,000   
2 ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 10,000   
รวมทั้งสิ้น 10,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมจิตด้วยหลักธรรม 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,3  ยุทธศาสตร์  สพม.9 ที ่3    กลยุทธ์ รร.ที่ 1    
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาสังคมเป็นไปที่ความรัก ความสามัคคี มุ่งมั่นที่จะ
สร้างสังคมเข้มแข็งให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม เร่งรัด
การปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม น าความรู้ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดย
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยม ในการน าคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  ประการ เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม จึงได้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน เพ่ือจรรโลงสภาพจิตใจให้นักเรียนได้
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้

2. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามให้กับเยาวชน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคน                                         
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนเป็นคนดี มีความประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม จริยธรรม 
   2.  นักเรียนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใช้ให้เกิด  
                                 ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่ายอบรมคุณธรรม ม.4 , ปวช.1 มิ.ย.-ก.ค. 63 งานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 2 ค่ายปฏิบัติธรรม ม.5 – ม.6 , ปวช 2 – ปวช.3 21 พ.ย 62 
3 กิจกรรมวันส าคัญ 

-  วันอาสาฬหบูชา 
 

ก.ค. 63 
4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม ตลอดปีงบประมาณ 
5 เข้าวัดปฏิบัติธรรม ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  , วัดใหม่ศรีสุพรรณ , วัดดอนไร่ 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 38,430 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
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เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ค่ายอบรมคุณธรรม ม.4  ปวช. 1  1๖,750  
2 ค่ายปฏิบัติธรรม ม.5 – ม.6 , ปวช. 2 , ปวช. 3  9,550  
3 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

-  วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
 
 

 
5,000 

 

4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  7,130  
5 เข้าวัดปฏิบัติธรรม -   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  38,430  

รวมทั้งสิ้น 38,430 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ  95  ได้เข้าวัดท าบุญ 

และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
-  สอบถาม 
-  รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

2 นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6  และ ปวช. 1 – 
ปวช.3  ทุกคน  เข้าค่ายอบรมคุณธรรม 

-  สอบถาม 
-  รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถน าไปปรับ

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อันจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
3. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4. นักเรียนมีความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ       สิรธิร  ยิ้มประเสริฐ  ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ) 
   
    ลงชื่อ      อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นายอ านวย   เนตรมณี)   
          หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 



235 
 

 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย                 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมจิตด้วยหลักธรรม 
ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย 

อุดหนุน 
 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 ค่ายอบรมคุณธรรม ม.4  ปวช. 1      
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๑ กระดาษท าเกียรติบัตร 3 ห่อ 250  750  
๒ อาหารวิทยากร อาหารว่างเครื่องดื่ม  2 วัน    4,000  
๓ ค่าตอบแทนวิทยากร + ค่ารถ 4 รูป   12,000  
     1๖,๗๕๐  
       
 ค่ายปฏิบัติธรรม ม.5 ,ม.6 ,ปวช.2,ปวช.3      

1 ป้ายกิจกรรม 1 ผืน 300  300  
2 อาหารวิทยากร อาหารว่างเครื่องดื่ม 1 วัน    2,000  
3 ค่าตอบแทนวิทยากร + ค่ารถ 2 รูป   6,000  
4 กระดาษท าเกียรติบัตร 5 ห่อ 250  1,250  
     9,550  
       
 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา      
 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      

1 ค่าตกแต่งต้นเทียน ๒ ต้น 6๐๐  1,200  
2 ต้นเทียน ๒ ต้น 1,500  3,๐๐๐  
3 ฐานเทียน ๒ ฐาน 150  300  
4 ตกแต่งสถานที่    ๕๐๐  
     5,000  
       
       

 
 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย 

อุดหนุน 
 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม      
1 ป้ายแหล่งเรียนรู้ ลานคุณธรรม 1 แผ่น 780  730  
2 พระพุทธรูปประจ าวัน 2 องค์ 2,300  4,600  
3 ฐานพระ 2 อัน 500  1,000  
4 บอร์ดความรู้ด้านคุณธรรม 1 อัน 750  750  
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     7,130  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม  38,430  
รวมทั้งสิ้น 38,430 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจการนักเรียน 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ 1,3  ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที1่,2,3   กลยุทธ์ รร.ที่ 1
     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
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หลักการและเหตุผล 
 การอยู่ร่วมกันในคนหมู่มาก ย่อมเกิดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจ จึงจ าเป็นต้องมีกฎ 
ระเบียบ และระบบการติดตาม เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา และเพ่ือให้มี
แนวทางปฏิบัติในทางเดียวกัน เพ่ือความสงบเรียบร้อย และความราบรื่นในการบริหารงาน และการ
ปกครองดูแลนักเรียน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจการนักเรียน    
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัยและความประพฤติของนักเรียน 
2. เพ่ือจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
3. เพ่ือพัฒนางานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคน                                         
 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความประพฤติดีข้ึน ร้อยละ  90                       
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ นายอ านวย 

เนตรมณี 2 กิจกรรมคณะสี ตลอดปีงบประมาณ 

3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ตลอดปีงบประมาณ 

4 จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6    
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด ๖,565  บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน    
2 กิจกรรมคณะสี    
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ๖,565     
4 จดัท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ     
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม ๖,565     

รวมทั้งสิ้น ๖,565 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  90  ของนักเรียนทั้งหมด มีความ

ประพฤติดี มีระเบียบวินัยและมีความสุข 
-  การสังเกต 
    พฤติกรรม 
-  การสอบถาม 

แบบบันทึกพฤติกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความประพฤติดีมีสุขภาพจิตดี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข                  
2. ท าให้การพัฒนางานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
    ลงชื่อ      อ านวย     เนตรมณี   ผู้เสนอโครงการ 
            (นายอ านวย    เนตรมณี) 
   
    ลงชื่อ      อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
            (นายอ านวย   เนตรมณี)   
           หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจการนักเรียน 

ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งาน กิจการนักเรียน 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน      
1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 15 รีม 120 1,800   
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๒ กระดาษปรู๊ฟโรเนียว เอ 4 15 รีม  95 1,425   
๓ กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว 4 ม้วน 50 200   
๔ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 2 ชุด 400 800   
๕ หมึกพิมพ์ HP 703 CO 3 กล่อง 390 1,170   
๖ หมึกพิมพ์ HP 703 BK 3 กล่อง 390 1,170   
       
    ๖,565   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม ๖,565   
รวมทั้งสิ้น ๖,565 

 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  เสริมสร้างจิตส านึกและสืบสานความเป็นไทย 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,3   ยุทธศาสตร์  สพม.9 ที่ 3   กลยุทธ์ รร.ที่ 1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเยาวชนต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวันทั้งปัญหาในครอบครัว ปัญหาในโรงเรียน 
ปัญหาสังคมและชุมชน ซึ่งหากไม่ได้รับการส่งเสริมชี้น าหรือปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
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ถูกต้องดีงามแล้ว อาจท าให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ได้ งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนจึงได้
จัดโครงการเสริมสร้างจิตส านึกและสืบสานความเป็นไทยขึ้น เพ่ือให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ตระหนักถึงความส าคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนมีจิตส านึกในความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างทีดีของสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างเป็นสุข 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน รัก เคารพคุณครู รู้บุญคุณพ่อแม่ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดิน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย อย่างมีความสุข 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.   นักเรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  ไดเ้ข้าร่วม 
         กิจกรรม   
   2.   จ านวนกิจกรรมที่จัด 5 กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข 
   และมีประสิทธิภาพ                   
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 รักพ่อ ท าดีเพ่ือพ่อ ๔ ธันวาคม ๖2 น.ส.รชุดา  

ธนาภิวัฒน ์2 พิธีไหว้ครู 11 มิถุนายน 63 
3 วันแม่แห่งแผ่นดิน 11 สิงหาคม 63 
4 วันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 63 
๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ๒7 กรกฎาคม ๖3 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6    
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 19,770  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 รักพ่อ ท าดีเพ่ือพ่อ  200  
2 พิธีไหว้ครู  3,900  
3 วันแม่แห่งแผ่นดิน  870  
4 วันขึ้นปีใหม่  14,600  
๕ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐  200  
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม  19,770  

รวมทั้งสิ้น 19,770 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข สอบถาม แบบสอบถาม 
2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรม รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรยีนมีความรัก เคารพ เชื่อถือและศรัทธาคุณครูและโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นชาติไทย 

 
    ลงชื่อ      รชุดา  ธนาภิวัฒน์  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวรชุดา  ธนาภิวฒัน์) 
   
    ลงชื่อ      อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นายอ านวย   เนตรมณี)   
           หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและสืบสานความเป็นไทย 
ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 รักพ่อ ท าดีเพื่อพ่อ      
1 เทปโฟมสองหน้า 3M  5 เมตร 1 ม้วน 200  200  
     200  
 พิธีไหว้ครู      
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1 อุปกรณ์ท าพานไหว้ครู 15 ห้อง 200  3,000  
2 สายสิญจน์ 1 ม้วน 100  100  
3 เทปโฟมสองหน้า 3M  5 เมตร 1 ม้วน 200  200  
4 อาหารและเครื่องดื่ม 30 ชุด 20  600  
     3,900  
 วันแม่แห่งแผ่นดิน      

๑ เทปโฟมสองหน้า 3M  5 เมตร 1 ม้วน 200  200  
2 ลูกแม็กซ์ยิงบอร์ด เบอร์ T๓-๑๐ MB ๒ กล่อง ๓๕  ๗๐  
3 อาหารและเครื่องดื่ม 30 ชุด 20  600  
     870  
 วันขึ้นปีใหม่      

1 ของขวัญและของรางวัล    14,000  
2 อาหารและเครื่องดื่ม 30 ชุด 20  600  
     14,600  
 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐      

๑ เทปโฟมสองหน้า 3M  5 เมตร ๑ ม้วน 200  200  
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม  19,7๗๐  
รวมทั้งสิ้น 19,7๗๐ 

 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนอง     นโยบาย  สพฐ. ที่  1,3   ยุทธ์ศาสตร์  สพม.9 ที่ 2  กลยุทธ์ รร.ที่ 3 
              มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ  งานป้องกันสารเสพติด 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทได้แพร่ระบาดเข้ามาสู่ในหมู่นักเรียน และ
เยาวชน โดยเฉพาะยาบ้า และบุหรี่ งานป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดขึ้น เพ่ือเป็นการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่นักเรียนและให้
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ความรู้แก่นักเรียนทุกคนในเรื่องของสารเสพติด รวมทั้งให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทั้งด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ                              
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือลดการแพร่ระบาดของสารเสพติดในหมู่นักเรียน  
2. เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องสารเสพติด                                  
3. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาที่เก่ียวข้องกับสารเสพติด 
4. เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5. เพ่ือรณรงค์ขอความร่วมมือร้านค้า ไม่จ าหน่ายบุหรี่ให้นักเรียน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง                                   
   2.  นักเรียนทุกคน                             
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงเลิกเสพยาเสพติด 
   2.  นักเรียนทุกคนรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเอง 
                                 ให้พ้นจากการติดยาเสพติด 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาเสพติด มิ.ย. 63 งานป้องกัน 

สารเสพติด 2 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด มิ.ย.-ก.ย.63 
3 รณรงค์ขอความร่วมมือร้านค้าไม่จ าหน่ายบุหรี่ให้

นักเรียน 
ต.ค. 62 -ก.ย.๖3 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6    
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 4,0๐๐   บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ให้ความรู้เบื้องต้น เรื่องยาเสพติด    
2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 4,0๐๐   
3 รณรงค์ขอความร่วมมือร้านค้าไม่จ าหน่าย 

บุหรี่ให้นักเรียน 
   

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 4,0๐๐   

รวมทั้งสิ้น 4,0๐๐ 
การติดตามและประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะใน

การป้องกันภัยจากยาเสพติด 
-  ส ารวจ 
-  ตรวจสุขภาพนักเรียน 

-  แบบส ารวจ 
-  ชุดทดสอบสารเสพ
ติด 

2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความตระหนักใน
โทษของยาเสพติดและเฝ้าระวังตนเอง 

- จากการสังเกต - แบบบันทึกการสังเกต 

3 นักเรียนร้อยละ 90 ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพ
ติดทุกชนิด 

- จากการสังเกต 
   พฤติกรรม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
  พฤติกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้ความรู้และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. โรงเรียนปลอดสารเสพติด 

 
    ลงชื่อ      ตรีมงคล  จันทร์เสวก        ผู้เสนอโครงการ 
             (นายตรีมงคล  จันทร์เสวก)  
   
    ลงชื่อ      อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นายอ านวย   เนตรมณี)   
          หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งาน ป้องกันสารเสพติด 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2ชิ้น 500 1,000   
2 จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ 3 ป้าย 500 1,500   
๓ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างระหว่าง

กิจกรรม 
๑ วัน  1,5๐๐   

    4,000   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 4,0๐๐   
รวมทั้งสิ้น 4,0๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
โครงการ  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนอง  นโยบาย สพฐ. ที่ 1,3 ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9 ที่ 2   กลยุทธ์ รร.ที่ 1   
  มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
รับผิดชอบ งานป้องกันสารเสพติด 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล 
"ยาเสพติด" ปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่าง

จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้าน
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การเมืองและความม่ันคงของประเทศ   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมี
ความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จ านวน 
21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพ่ือให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ     และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุก
จิตส านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ     และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด
มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็น
พลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว   ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน เช่น    การประกวดกิจกรรม การ
ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ การเล่นดนตรี การอบรมพัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์การสร้าง
เครือข่ายเยาวชนฯลฯ 

ฉะนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 
6    ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น งานต้านยาเสพติดจึงได้จัดท าโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจ าปี
การศึกษา 2559 ขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มี
สุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี  สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยว 
กับยาเสพติด 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ทุกคน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
คนดี การแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก เป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพของสังคม สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและเป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 
ตลอดปีงบประมาณ 

 

นายพีร์ภูภัฏ  ธิปพสุ
ภัทร์ 

 

2 ประชาสัมพันธ์ เพลง ข่าวสาร และกิจกรรม
ตามเป้าหมายของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  

3 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด     2,950   บาท 
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ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

อุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE  

ในสถานศึกษา 
2,950   

     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 2,950   

 
ติดตามและประเมินผล 
ล าดับ

ที ่
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 
 

2 

นักเรียนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

รายงานประเมินผล
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมโครงการ 

-  แบบประเมินผล 
   โครงการ 
-  แบบบันทึกการ   
    สังเกตพฤติกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีกระแสนิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถ
ด ารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 
 
 
 
 

    ลงชื่อ     พีร์ภูภัฏ  ธิปพสุภัทร์       ผู้เสนอโครงการ 
            (นายพีร์ภูภัฏ  ธิปพสุภทัร์) 
   
    ลงชื่อ     อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นายอ านวย   เนตรมณี)   
          หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งานป้องกันสารเสพติด 
………………………………….. 

 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 
เรียนฟรี 

 
อ่ืนๆ 

1 ป้ายไวนิล  1 ผืน 1,000 1,000   
2 กระดาษ A4 2 รีม 120 240   
3 สีไม้คลอลีน 60 สี 1 กล่อง 175 175   
4 ตาข่ายก้ันนก 1 ชุด 1,275 1,275   
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5 กระดาษปริ้นภาพ PHOTO 180 แกรม 1 รีม 260 260   
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 2,950   
รวมทั้งสิ้น 2,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  4   ยุทธ์ศาสตร์  สพม.9 ที่ 2    กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,3 
ผู้รับผิดชอบ  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นั้น นอกจากจะต้องส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ การพัฒนานักเรียนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูที่ปรึกษา เป็นหลักส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วย
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ความรัก และความเมตตา ที่มีต่อศิษย์ โดยกระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองที่
ละเอียด มีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน ตลอดจนมีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา จึงได้จัด
โครงการสานสายใยครูและศิษย์ข้ึนเพ่ือส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นอนาคตของ
ชาติสืบไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการอย่างมี
ระบบ 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคน 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ต.ค. ๖2 – ก.ย. 63 นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์ 
2 คัดกรองนักเรียน พ.ย. ๖2 – ก.ค. 63 
3 โฮมรูม ต.ค. ๖2 – ก.ย. 63 
4 ประชุมผู้ปกครอง พ.ย. ๖2 , ม.ิย. 63 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6    
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด ๖,520 บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2,455   
2 คัดกรองนักเรียน 1,170   
3 โฮมรูม ๖๕๕   
4 ประชุมผู้ปกครอง 2,240   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม ๖,520   

รวมทั้งสิ้น ๖,520 
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การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนทุกคนผ่านกระบวนการประเมิน

ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  สอบถาม 
-  ประเมินทบทวน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกต่าง ๆ  
-  แบบประเมินทบทวน 

2 ร้อยละ  90  ของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการอย่างมีระบบ 

- รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

-  แบบสรุปผล 
-  แบบรายงาน 
   ผลการปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองชุมชน และโรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
    ลงชื่อ     รชุดา  ธนาภิวัฒน ์  ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวรชุดา  ธนาภิวฒัน์) 
   
    ลงชื่อ      อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นายอ านวย   เนตรมณี)   
          หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      
1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 9 รีม 120 1,080   
2 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 1 รีม 95 95   
3 แฟ้มพลาสติก (ทุกห้องเรียน) 15 แฟ้ม 30 450   
4 ไส้ในแฟ้มตราช้าง เอ 4 5 ห่อ 20 100   
5 หมึกเติม ๔ ขวด ๑๐๐ ๔๐๐   
๖ แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ ๔๔๔ ๓ แฟ้ม ๑๑๐ ๓๓๐   
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    2,455   
 คัดกรองนักเรียน      

1 แฟ้มพลาสติก 15 แฟ้ม 30 450   
2 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 6 รีม 120 720   
    1,170   
 โฮมรูม      

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ๓รีม 1๒๐ ๓๖๐   
2 กระดาษการ์ดปกสี เอ 4 1 รีม 95 95   
3 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 5 ม้วน 40 200   
    ๖๕๕   
 ประชุมผู้ปกครอง      

1 น้ าดื่มผู้ปกครอง   2,000   
2 กระดาษถ่ายเอกสาร 2 รีม 120 240   
    2,240   
       
 
 

      

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
รวม ๖,520   

รวมทั้งสิ้น ๖,520 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  1,3  ยุทธ์ศาสตร์ สพม.9  ที่ 3  กลยุทธ์ รร.ที่  1   
   มาตรฐานการศึกษาที่ ๑ 
ผู้รับผิดชอบ  งานคณะกรรมการนักเรียน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งให้อ านาจแก่ประชาชนทุกคน
มีสิทธิและหน้าที่ของตนเองที่พึงมี กิจกรรมของนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับดูแลและ
ส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย จะได้อยู่ใน
สังคมได้โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับบุคคลอ่ืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนต้องส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในหลักการมีประชาธิปไตยในสังคม เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดจิตส านึกที่ดีต่อการเมืองการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้
นักเรียนได้รับรู้วิถีการด ารงชีวิตแบบประชาธิปไตยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการที่จะให้
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นักเรียนมีส่วนร่วมในพัฒนาสังคมประชาธิปไตย จะต้องมีคณะสภานักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่
นักเรียนเลือกตั้งเป็นตัวแทนนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่จะพัฒนา
โรงเรียนเพ่ือปลูกฝังให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย เคารพระเบียบกติกาของสังคม และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
โรงเรียนและสังคมได้ 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เกิดจิตส านึกที่ดีต่อการ 
    ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค    
    และหน้าทีต่ามระบอบประชาธิปไตย 
3. เพื่อจัดตั้งคณะสภานักเรียนในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เกิด 
    ประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 
                                 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน          
   2. นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  ลงคะแนนเลือกตั้งคณะสภา 
                                 นักเรียนร้อยละ  90  ขึ้นไป 
   3.  จัดตั้งคณะสภานักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   
       จ านวน  1๕  คน 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  ได้รับการส่งเสริมด้าน 
   ประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง  
   และมีส่วนร่วมใน การดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนและสังคม 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย ตลอดปีงบประมาณ นายไพศาล 

         สะราค า 
งานคณะกรรมการ
นักเรียน 

2 รับสมัครประธานนักเรียน มิถุนายน 2563 
3 เลือกตั้งประธานนักเรียน มิถุนายน 25623 
4 วางแผนการด าเนินงานของคณะสภานักเรียน กรกฎาคม 2563 
5 จัดประชุมคณะสภานักเรียน สัปดาห์ที่ 1 ของทุก

เดือน 
6 สรุปและประเมินผล กันยายน 2563 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6    
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด ๓,710 บาท 

ทรัพยากรโครงการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
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เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 โรงเรียนประชาธิปไตย 1,860   
2 สภานักเรียน ๑,850   
     
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม ๓,710   

รวมทั้งสิ้น ๓,710 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนให้ความร่วมมือในการลงสมัคร

เลือกตั้ง 
ส ารวจจ านวนกลุ่มหา
เสียง 

แบบส ารวจ 

2 นักเรียนให้ความร่วมมือในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง 

การรายงานตัวในวัน
ลงคะแนนเสียง 

สมุดบันทึก 

3 ประสิทธิภาพในการท างานของคณะสภา
นักเรียน 

ประเมินผลการท างาน แบบประเมิน 

4 นักเรียนปฏิบัติตนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ประเมินผลการมีส่วน
ร่วม 

แบบสอบถาม/              
แบบสังเกต 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  มีจิตส านึกท่ีดีต่อการปกครองและได้รับความรู้
วิถีการด ารงชีวิตแบบประชาธิปไตย 
 2.  คณะสภานักเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
    ลงชื่อ      ไพศาล  สะราค า  ผู้เสนอโครงการ 
             (นายไพศาล  สะราค า) 
   
    ลงชื่อ      อ านวย   เนตรมณี  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
             (นายอ านวย   เนตรมณี)   
          หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ฝ่าย บริหารงานบุคคล  งานคณะกรรมการนักเรียน 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หนว่ย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 กิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย      
1 กระดาษเทา-ขาว 4 แผ่น 15 60   
2 ปากกาเคมี 4 แท่ง 15 60   
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 รีม 120 600   
4 แลคซีน 2 นิ้ว 4 ม้วน 50 200   
5 แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง 4 แฟ้ม 110 440   
6 ไส้ในแฟ้มตราช้าง 5 ห่อ 20 100   
7 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 4 ขวด 100 400   
    1,860   
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 กิจกรรมสภานักเรียน      

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 รีม 120 600   
2 กระดาษเกียรติบัตร 1 รีม 210 210   
3 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 5 แฟ้ม 110 550   
4 Flash Drive 4 GB 1 ตัว 390 390   
5 ลูกแม็กซ์ยิงบอร์ด 2 กล่อง 50 100   
    1,850   
       
       
       
       
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม ๓,710   
รวมทั้งสิ้น ๓,710 

 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  5    ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที ่ 5    กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนากิจกรรมและการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพอย่างสูงสุด ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน 
เพ่ือเป็นส่วนเกื้อหนุน ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัย
ที่มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยปัจจุบันพบว่าอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบางส่วนต้องได้รับการบ ารุง ดูแล ซ่อมแซม และต่อ
เติม ให้มีสภาพพร้อมแก่การใช้งาน เพ่ือให้ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน                    
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานโรงเรียน และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 



259 
 

2. เพ่ืออาคารเรียนและสภาพแวดล้อมได้รับการบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
ปลอดภัย และสวยงาม 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.  จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างเพียงพอ 
   2.  อาคารเรียน และสภาพแวดล้อมได้รับการบ ารุงและดูแลรักษาอย่าง 
        ทั่วถึง 
 เชิงคุณภาพ อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภค ได้รับการซ่อมแซม  
                             สะดวก เรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่ทุกฝ่าย และชุมชน 
 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อ และซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดปีงบปีประมาณ งานอาคาร

สถานที่ 2 ซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ และ 
อาคารสถานที่ 

ตลอดปีงบปีประมาณ 

3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดปีงบปีประมาณ 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 64,400  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 37,500   
2 ซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ และ 

อาคารสถานที่ 
20,900   

3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาอาคารสถานที่ 6,000   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 64,400   

รวมทั้งสิ้น 64,400 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 จ านวนอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ประเมินผลจากการ รายงาน 
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ที่ได้รับการพัฒนา ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
2 ร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับการบริการมี

ความพึงพอใจ 
ส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง

พอใจของผู้ที่ได้รับการ
บริการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. งานอาคารสถานที่ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอแก่การใช้ในการด าเนินงานอาคารสถานที่ 
2. พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ได้รับการซ่อมแซม พร้อมแก่การใช้งาน 

 
    ลงชื่อ        ชัยพร  ศรีวิเชียร  ผู้เสนอโครงการ 
               (นายชัยพร  ศรีวิเชียร) 
 
    ลงชื่อ       สุนทร  ทองวิเศษสุข  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

ฝ่าย บริหารทั่วไป  งาน อาคารสถานที่ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์      
1 ธงชาติ ขนาด 3 X 4.5 เมตร 5 ผืน 800 4,000   
2 ธงประดับ 30 ผืน 50 1,500   
3 ชุดอุปกรณ์ตัดหญ้า 1 ชุด 4,000 4,000   
4 ชุดท าความสะอาดห้องน้ า 1 ชุด 2,000 2,000   
5 สารกรองน้ าดื่ม 6 จุด 2,000 12,000   
6 วัสดุ – อุปกรณ์งานไฟฟ้า 1 ชุด 3,000 3,000   
7 วัสดุ – อุปกรณ์ระบบน้ า 1 ชุด 3,000 3,000   
8 ไม้กวาด 1 ชุด 3,000 3,000   
9 ยาก าจัดวัชพืช 1 ชุด 1,500 1,500   

10 บันไดอลูมิเนียมปรับระดับ 1 อัน 3,500 3,500   
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    37,500   
 กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ 

อุปกรณ์และอาคารสถานที่ 
     

1 ซ่อมเครื่องมืองานอาคารสถานที่ 1 ชุด  4,000   
2 ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง 1 ชุด  4,000   
3 ซ่อมเปลี่ยนชักโครกห้องน้ า ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
2 ชุด 1,000 2,000   

4 จ้างสูบน้ าเข้าสระหน้าโรงเรียน 4 ครั้ง 1,000 4,000   
5 จ้างซักผ้าประดับ 1 ชุด  3,000   
6 ซ่อมชายคาหลังอาคาร 2 1 จุด  3,900   
    20,900   
 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา

อาคารสถานที่ 
     

1 จัดท าโครงสร้างเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อม 

4 จุด 1,500 6,000   

    6,000   
รวม 64,400   

 64,400 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนางานโสตทัศนศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
สนอง     นโยบาย  สพฐ. ที่  4  ยุทธศาสตร์  สพม.9 ที ่ 5   กลยุทธ์ รร.ที่ 3      
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานโสตทัศนศึกษา    
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์  บางอย่างมีอายุการใช้งานมาหลายปี 
และมีการเสื่อมสภาพ จึงต้องมีการจัดซื้อ / ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์  
และปรับปรุงระบบเพ่ือให้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์  มีสภาพพร้อมใช้ พร้อมบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดซื้อ / ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์ 
2. บริการโสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์ 
3. ปรับปรุงระบบโสตทัศนศึกษา 
4. เพ่ือให้การเรียนการสอนของนักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ซ่อมวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
 เชิงคุณภาพ บริการโสตทัศนศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อ / ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์โสตฯและห้อง
คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีงบประมาณ  
นายไพศาล  สะราค า 

2 บริการโสตทัศนศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 

3 ปรับปรุงระบบโสตทัศนศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 

 
สถานที่ด าเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด 17,100 บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อ / ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์โสตฯและห้อง

คอมพิวเตอร์ 
17,100   

2 บริการโสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์    
3 ปรับปรุงระบบโสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 17,100   

รวมทั้งสิ้น 17,100 
  
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 วัสดุ อุปกรณ์โสตฯและห้องคอมพิวเตอร์

พร้อมใช้งานและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโสตฯและห้อง
คอมพิวเตอร์ 

ประเมิน แบบประเมิน 
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3 ปรับปรุงระบบโสตทัศนศึกษาและห้อง
คอมพิวเตอร์ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์  พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  บริการโสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์  กิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ 

3.  ระบบโสตทัศนศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์  มีการปรับปรุงพัฒนา 
 
    ลงชื่อ         ไพศาล   สะราค า  ผู้เสนอโครงการ 
               (นายไพศาล  สะราค า) 
 
    ลงชื่อ       สุนทร  ทองวิเศษสุข  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

ฝ่าย บริหารทั่วไป     งาน โสตทัศนศึกษา 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 เครื่องเสียง 1 เครื่อง 9,500 9,500   
2 ล าโพง 1 คู ่ 3,500 3,500   
3 อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  2,000 2,000   
4 ซ่อมบ ารุง  2,100 2,100   
    17,100   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 17,100   
รวมทั้งสิน 17,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ 3   ยุทธ์ศาสตร์  สพม.9   ที ่2กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ  งานอนามัยโรงเรียน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพกาย จิต เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและการท างานที่ดี 
ให้ประสบผลส าเร็จย่อม มาจากสุขภาพที่ดี จึงควรที่จะเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง  ดังนั้นหากเรา
ใส่ใจและส่งเสริมจะเกิดผลดีต่อพัฒนาการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ท าให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักเรียน 
2. เพ่ือสร้างเสริมและดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
3. เพ่ือให้ความรู้และเผยแพร่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดได้รับการดแลเรื่องสุขภาพกาย ใจ  

อย่างทั่วถึง 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ  90  ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ 

กาย ใจ 
วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จดัซื้อยาและเวชภัณฑ์  

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
งานอนามัยโรงเรียน 
 

2 จัดมุมสุขภาพ 
3 ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
4 ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5 จัดนิทรรศการ / อบรมให้ความรู้ 
6 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพ่ือกิจกรรมพิเศษ 

 
สถานที่ด าเนินการ ห้องพยาบาล                  
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด    9,500    บาท 
 
 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 4,000   
2 จัดมุมสุขภาพ 500   
3 ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    
4 ตรวจสุขภาพประจ าปี    
5 จัดนิทรรศการ / อบรมให้ความรู้ 3,000   
6 พัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล 2,000   
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 9,500   

รวมทั้งสิ้น 9,500 
 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพ

ดีร้อยละ  85 
ตรวจสุขภาพประจ าปี แบบบันทึกสุขภาพ 



266 
 

2 นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้เรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น และท างานประสบผลส าเร็จ 

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
 
    ลงชื่อ       พีร์ภูภฏั  ธิปพสุภทัร์  ผู้เสนอโครงการ 
              (นายพีร์ภูภัฏ  ธิปพสุภัทร์) 
     

ลงชื่อ       สุนทร  ทองวิเศษสุข  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ฝ่าย บริหารทั่วไป  งาน อนามัยโรงเรียน 

...................... 
ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 ชุด 4,000 4,000   
2 จัดมุมสุขภาพ 1 ครั้ง 500 500   
3 จัดนิทรรศการ / อบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง 3,000 3,000   
4 พัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล 2 ครั้ง 1,000 2,000   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 9,500   
รวมทั้งสิ้น 9,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  ส่งเสริมงานโภชนาการภายในโรงเรียน 
แผนงาน  พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6   ยุทธศาสตร์  สพม.9 ที ่ 5  กลยุทธ์ รร.ที่ 3    
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานโภชนาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสารปรุงแต่งที่น ามาปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่าย ผู้ประกอบการจะไม่ค่อยค านึงถึงอันตราย
ของสารพิษต่าง ๆ ที่ตกค้างหรือปลอมปนในอาหาร งานโภชนาการเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและอนามัย
ของผู้บริโภค จึงท าโครงการเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการและให้ความรู้กับ
นักเรียนถึงพิษภัยของสารพิษเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้ง
การจัดบรรยากาศภายในโรงอาหารให้มีบรรยากาศท่ีดี 
  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยที่
เกิดจากสารพิษและสิ่งปลอมปนในอาหาร 

2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย 
3. เพ่ือกวดขันร้านค้าในโรงเรียนให้จ าหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดสารพิษ 
4. เพ่ือจัดบรรยากาศภายในโรงอาหาร 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียน ครู และนักการภารโรงทุกคน 
 เชิงคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียนทุกคน เลือกบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ได้ 
 
วิธีการด าเนินการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ให้บริการความรู้ด้านโภชนาการ แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภค 

 
ตลอดปีงบปีประมาณ 

 
นางสุภิต  พิศเพ็ง 

2 จัดบรรยากาศภายในโรงอาหาร 
3 ก ากับ ดูแล ร้านค้าในโรงเรียน 

4 จัดซื้อภาชนะใส่อาหาร 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด  3,600  บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ให้บริการความรู้ด้านโภชนาการ แก่ผู้ประกอบการ

ร้านค้าและผู้บริโภค 
   

2 จัดซื้อภาชนะใส่อาหาร 2,000   
3 จัดบรรยากาศภายในโรงอาหาร 1,600   
4 ก ากับ ดูแล ร้านค้าในโรงเรียน    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 3,600   

รวมทั้งสิ้น 3,600 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  80  ของบุคลากรพึงพอใจในการ

เลือกใช้บริการอาหารในโรงเรียน 
สอบถาม แบบสอบถาม 

2 ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีความรู้ และ
เลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

สอบถาม แบบสอบถาม 



269 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์พอเพียงในการบริการงานโภชนาการ 
2. นักเรียนมีความรู้ด้านอาหารที่มีสารพิษและสารปลอมปน 
3. บุคลากรในโรงเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
4. โรงอาหารมีอาหารที่ดีมีประโยชน์จ าหน่ายให้กับบุคลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอ   

 
    ลงชื่อ           สุภิต  พิศเพ็ง  ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสุภิต  พิศเพ็ง) 
   
    ลงชื่อ       สุนทร  ทองวิเศษสุข  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการในโรงเรียน 

ฝ่าย บริหารทั่วไป  งาน โภชนาการ 
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 ความรู้ด้านโภชนาการ      
1 ป้ายความรู้ 4 ป้าย 400 1,600   
2 จัดซื้อภาชนะใส่อาหาร 2 ชุด 1,000 2,000   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 3,600   
รวมทั้งสิ้น 3,600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
โครงการ  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6   ยุทธศาสตร์ สพม.9 ที ่ 5  กลยุทธ์ รร.ที่ 3     
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้รับทราบ เป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ของโรงเรียนกับชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน สร้างความรู้สู่สังคม
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนต่อชุมชน จึงต้องมีวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เพ่ือความถูกต้อง ชัดเจนเป็นปัจจุบัน สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนทราบในรูปแบบที่หลากหลาย 
3. เพ่ือส่ งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมช น                     

และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนต่อชุมชน 



271 
 

4. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน เลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร             
เพ่ือพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จัดป้ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   อบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ 

เผยแพร่ 
 ข่าวสารทาง Website และ LINE ของโรงเรียน เผยแพร่ข่าวสารเครือข่าย

โรงเรียน สพม.9 (E-networks)  
 เชิงคุณภาพ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร 
   จากโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พ.ย. 62 – ก.ย. 

63 
นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุท 

2 นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ (PR Junior) 9 มิ.ย. 63 นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุท 
นางสาววลีรัชช์ษา สกุลปั้นถนอม 

3 เผยแพร่ข่าวสารการศึกษาทางLINE เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ สพม.9 

ต.ค. 62  – ก.ย. 
63 

นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุท 
นางสาวสิริลักษณ์  สุวรรณประทีป 

4 เผยแพร่ข่าวสารทาง Website ของโรงเรียน  
 

 พ.ย. 62 – ต.ค. 
63 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า  แตงโสภา 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   8,607 บาท 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 5,675 - - 
2 นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ (PR Junior) 1,802 - - 
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3 เผยแพร่ข่าวสารการศึกษาทาง LINE เครือข่าย 
ประชาสัมพันธ์ สพม.9 

1,130 - - 

4 เผยแพร่ข่าวสารทาง Website  
 

- - - 

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 8,607    

รวมทั้งสิ้น 8,607 
 
การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ

หน่วยงานอืน่ ๆ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
เกียรติคุณ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

สอบถาม 
ส ารวจความพึงพอใจ 

บันทึกจากการสอบถาม 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร เกียรติคุณ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีความชื่นชมและยอมรับโรงเรียน 
 
    ลงชื่อ      อภิรดี    ฟาน เดอ ปุท     ผู้เสนอโครงการ 
               (นางอภิรดี   ฟาน เดอ ปุท) 
   
     ลงชื่อ      สุนทร  ทองวิเศษสุข      ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 

   ฝ่ายบริหารทั่วไป  งานประชาสัมพันธ์  
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 กิจกรรมจัดป้ายประชาสัมพันธ์และ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

     

1 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด 850 850   
2 กระดาษปริ๊นท์ภาพ Photo 180 แกรม 2 รีม 260 520   
3 พลาสติกเคลือบเอกสาร 2ห่อ 275 550   
4 กระจกขนาด 4 มิลลิเมตร 2 แผ่น 500 1,000   
5 บอร์ดก ามะหยี่ 1 อัน 1,000 1,000   
6 ป้ายไวนิล 2 ฝืน 350 700   
7 สีไม้คลอรีน 48 สี 1 กล่อง 240 240   
8 เทปโฟมสองน้า 3M 5 เมตร 1 ม้วน 200 200   
9 สติกเกอร์พีวีซีใส เอ 4 1 รีม 180 180   

10 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 ขวด 70 70   
11 ไส้ในแฟ้มตราช้าง A4 3 ห่อ 20 60   
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12 หมุดปักบอร์ดหัวเหล็กขายาว 2 กล่อง 30 60   
13 หมุดปักบอร์ดหัวกลมพลาสติก 2 กล่อง 30 60   
14 ลูกแม็กซ์ยิงบอร์ด เบอร์ T3-13MB 1 กล่อง 50 50   
16 แลคซีน 2 นิ้ว 1 ม้วน 50 50   
17 แลคซีน 1.5 นิ้ว 1 ม้วน 40 40   
18 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 1 ห่อ 45 45   

    5,675   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

 นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ (PR 
Junior) 

     

1 ป้ายไวนิล 1 ผืน 600 600   
2 สีไม้คลอรีน 48 สี 1 กล่อง 240 240   
3 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์ A4 1 รีม 125 125   
4 กระดาษ100ปอนด์A4 50 แผ่น 180 180   
5 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 1 รีม 95 95   
6 กระดาษโปสเตอร์แข็ง 12 แผ่น 10 120   
7 กระดาษโปสเตอร์อ่อน 12 แผ่น 7 84   
8 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 ขวด 70 70   
9 สีเทียน 16 สีจัมโบ ้ 4 กล่อง 42 168   

10 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า 8 แท่ง 15 120   
    1,802   
 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา

ทาง LINE เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
สพม.9  

     

1 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด 850 850   
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2 กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์ A4 1 รีม 125 125   
3 กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม 1 รีม 95 95   
4 ไส้แฟ้มตราช้าง A4 3 ห่อ 20 60   
    1,130   
       
 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารทาง 

Website ของโรงเรียน  
 

- - -   

    -   
       
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 8,607   
รวมทั้งสิ้น 8,607 

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
โครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
แผนงาน  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งร่วมกับชุมชน 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่  6   ยุทธศาสตร์   สพม.9 ที ่5  กลยุทธ์ รร.ที่ 4        
   มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
โรงเรียนจึงต้องมีบทบาท การมีส่วนร่วมกับชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็ง การบริหารชุมชน ตลอดจน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                                                                   
 
วัตถุประสงค ์

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                               
2. ส่งเสริมและบริการชุมชนด้านการศึกษา                
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน                                 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.   ร่วมกิจกรรมและบริการชุมชนทุกครั้ง              
   2.   โรงเรียนทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น              
 เชิงคุณภาพ 1.   ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น                       



276 
 

2. โรงเรียนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
      ของชุมชนและท้องถิ่น 

 
วิธีการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดปีงบประมาณ นางสุนทร 
2 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ชุมชน ตลอดปีงบประมาณ นางสุนทร 
3 ให้ความรู้และบริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน ตลอดปีงบประมาณ นางสุนทร 
4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดปีงบประมาณ นางทัศนีย์ 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  และ ชุมชน 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด   4,800  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืนๆ 
1 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4,800   
2 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ชุมชน    
3 ให้ความรู้และบริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน    
4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม 4,800   

รวมทั้งสิ้น 4,800 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ความพึงพอใจของชุมชนและท้องถิ่นที่มี

ต่อโรงเรียน 
สัมภาษณ์ สอบถาม แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11. เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                                          
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12. โรงเรียนจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน 

 
 
    ลงชื่อ        สุนทร  ทองวิเศษสุข  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
 
    ลงชื่อ       สุนทร  ทองวิเศษสุข  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
              (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
               หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
    ลงชื่อ       นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางนิลวดี   กวีรัตนธ์ ารง  ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  งานสัมพันธ์ชุมชน  
...................... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา /  
หน่วย อุดหนุน 

 

เรียนฟรี 
 

อ่ืนๆ 

1 หมึก HP 46 2 ชุด 1,445 2,890   
2 กระดาษเกียรติบัตร 3 ห่อ 210 630   
3 ซองแก้ว 100 ใบ 2 200   
4 แฟ้มเอกสาร 6 แฟ้ม 120 720   
5 กระดาษดับเบิลเอ 3 ห่อ 120 360   
    4,800   
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 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม 4,800   
รวมทั้งสิ้น 4,800 

 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ 
โครงการ  สร้างจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์สพม. ๙ ที่ ๓  กลยุทธ์ รร. ที่  ๑  

มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,๓ 
ผู้รับผิดชอบ  งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลก เกิดภัยพิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิต และมนุษย์ เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม มลพิษทางอากาศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้น การสร้างความตระหนักรู้ และแนวทางการประหยัดการใช้
พลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในแต่ละประเทศจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ที่จะท าให้
มีทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่จ ากัดถูกน าไปใช้อย่างคุ้มค่า และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสู่การน าไปใช้ได้อย่างยั่งยืน  
 การจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวผู้เรียน ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ดี ทั้งความสะอาด ความ
ร่มรื่น บรรยากาศในโรงเรียน อากาศมีความถ่ายเท แสงสว่างที่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อผู้เรียนใน
ทางบวก ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ที่จะต้อง
ปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัย ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีสภาพที่สวยงาม สะอาดอยู่
เสมอ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมทั้งน าความรู้ด้านการจัดการ



279 
 

สิ่งแวดล้อม ไปแก้ไข หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือให้บ้านเรือน และชุมชนมี
ความน่าอยู่ 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท าโครงการ 
“สร้างจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอลดจนเกิดจิตส านึกด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาด้าน
พลังงานสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเกิดจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีจิตส านึกด้านพลังงานและรู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากผลกระทบของ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ 

วิธีการด าเนินการ  
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก, วัน

สิ่งแวดล้อมไทย 
๔ ธ.ค. ๖๒, มิ.ย. ๖๓ 

งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒ กิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมปลูกต้นไม้/บ ารุงต้นไม้ 

 
พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓ 

 
พ.ค. - ก.ย. ๖๓ 

งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  ๖ 
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด ๗,160 บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 
๑ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก, วันสิ่งแวดล้อม

ไทย 
๓,520 
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ทรัพยากรโครงการ 
ที ่ รายการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 
๒ กิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม    

- รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๖๔๐   

- กิจกรรมปลูกต้นไม้/บ ารุงต้นไม้    
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รวม ๗,160     

 รวมทั้งสิ้น ๗,160 
 
 

 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน  มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการตาม
กิจกรรมก าหนด 

ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจ ปัญหาด้าน
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน 

๑. แบบตรวจสอบ
นิทรรศการ 
๒. นิทรรศการของ
นักเรียน 

๒ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตส านึกใน
การแสวงหาแนวทางการแก้ปัญ หาด้ าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมสร้างจิตส านึก
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. คู่มือการเข้าค่าย 
๒. แบบประเมิน
กิจกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
๓. ต้นไม้ภายใน
โรงเรียนที่นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการปลูก 

 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  

๒. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเกิดจิตส านึกด้านพลังงานและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ลงชื่อ            สิทธชิัย สมประสงค์ ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายสิทธิชัย สมประสงค์)   
 

    ลงชื่อ           สุนทร  ทองวิเศษสุข         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

    ลงชื่อ          นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง   ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง  ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสร้างจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่าย บริหารทั่วไป งาน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
............... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม      
๑ กาว TOA ๓๒ ออนซ์ ๕ ขวด ๗๐ ๓๕๐   
๒ กระดาษเทา - ขาว ๓๐ แผ่น ๑๕ ๔๕๐   
๓ กระดาษชาร์ท (เทา, ชมพู, เหลือง) ๒๑ แผ่น ๑๒ ๒๕๒   
๔ กระดาษท าเกียรติบัตร (ทองเค) ๒ ห่อ ๒๑๐ ๔๒๐   
๕ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ๒ รมี ๑๒๐ ๒๔๐   
๖ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ยี่ห่ออ่ืน ๆ ๔ ขวด ๑๐๐ ๔๐๐   
๗ แลคซีน ๒ นิ้ว 6 ม้วน ๕๐ 3๐๐   
๘ เทปโฟมสองหน้า ๒M, ๕M ๒ ม้วน ๒๐๐ ๔๐๐   
๙ กระดาษกาวย่นสี ๑.๕ นิ้ว ๒ ม้วน ๔๕ ๙๐   

๑๐ ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ ๑ ๓ กล่อง ๖ ๑๘   
๑๑ สีน้ าแดง เหลือง น้ าเงิน ๓ กป. ๒๐๐ ๖๐๐   

    ๓,520   
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ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

 
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   
  

๑ เครื่องวัดคุณภาพน้ า ๑ ชุด ๕๕๐ ๕๕๐   
๒ ไส้ในแฟ้มตราช้าง A๔ ๒ ห่อ ๒๐ ๔๐   
๓ ไวนิลขนาด ๑*๒ เมตร ๔ แผ่น ๓๐๐ ๑,๒๐๐   

๔ หลอดประหยัดไฟ 
๑๐ 

หลอด ๑๐๐ ๑,๐๐๐ 
  

๕ สายไฟฟ้า 
๑๐ 
เมตร ๒๐ ๒๐๐ 

  

๖ เทปวัดสนาม ๑ ชุด ๖๕๐ ๖๕๐   
    ๓,๖๔๐   
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม ๗,160   
รวมทั้งสิ้น ๗,160 

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ 
โครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School ) 
แผนงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์สพม. ๙ ที่ ๓  กลยุทธ์ รร. ที่  ๑  

มาตรฐานการศึกษาที่ ๑,๓ 
ผู้รับผิดชอบ  งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากข้ึนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของ
ชุมชนและโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน เช่น เป็นแหล่งอาหาร 
แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคที่เกิดขึ้นในมนุษย์ ทั้งแมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ นอกจากเป็นแหล่ง
แพร่กระจายเชื้อโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนแล้ว มนุษย์ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศ การมีกลิ่นเหม็น ท าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อม และท าลายทัศนียภาพภายในชุมชน  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นการสร้าง
จิตส านึก และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางให้กับนักเรียนและเยาวชนใน
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โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด รวมทั้งจากที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาด้วย 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท าโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School )” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส านึกการลดคัด
แยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้หลัก ๓R น าไปสู่การสร้างความตระหนักถึง
ปัญหาขยะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้าง
นวัตกรรมในการจัดการขยะ ตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลด การคัดแยก และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้หลัก ๓R 
 ๒. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักให้นักเรียน 
รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาจนน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่การสร้างเป็นนวัตกรรมในการจัดการ
ขยะภายในโรงเรียน 
 ๔. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนและชุมชน 

๕. เพ่ือบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนให้กับชุมชน 
 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการของการลด 
การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนน าแนวทางการลดปริมาณขยะมาใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะที่โรงเรียนจัดท าขึ้นร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรียน 

 

วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมธนาคารขยะ ตลอดปีงบประมาณ งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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๒ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
-  กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
- กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ 
- กิจกรรมการจัดการขยะทั่วไป 
- กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน 
- กิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน 

ตลอดปีงบประมาณ งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  ๖ 
 
 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ทั้งหมด ๔,0๕๕  บาท 
 

ทรัพยากรโครงการ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 
๑ กิจกรรมธนาคารขยะ ๒,085   
๒ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ    

-  กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ๑,220   
- กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ ๗๕๐   
- กิจกรรมการจัดการขยะทั่วไป    
- กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน 

 
 

  

- กิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

 รวม ๔,055   
 รวมทั้งสิ้น ๔,055 

 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่
ก าหนด 

ตรวจสอบใบ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. แบบตรวจสอบ 
๒. ใบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๒ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการของ
การลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่  

ประเมินผลการจัด
กิจกรรม ทั้งทางด้าน
ความรู้ และการสร้าง
จิตส านึกการคัดแยก
ขยะจากใบกิจกรรม 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. คู่มือการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๓. ใบกิจกรรมการคัด
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แยกขยะ 

๓ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนน าแนวทางการลดปริมาณขยะมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้ ง ให้ ความร่วมมือใน
กิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่
โรงเรียนจัดท าขึ้น 

ประเมินผลจากการ
น าเสนอแนวทางการ
จัดการขยะในโรงเรียน 

๑. แบบประเมินการ
น าเสนอแนวทางการ
จัดการขยะใน
โรงเรียน 
๒. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๔ นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ
ของโรงเรียน 
 

ความสม่ าเสมอในการ
เข้าร่วมกิจโรรม
ธนาคารขยะ 

๑. สมุดบัญชีธนาคาร
ขยะ 

 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการของการลดการคัดแยก
ขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

๒. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนน าแนวทางการลดปริมาณขยะมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 

๓. นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรียน 
๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ            สิทธชิัย สมประสงค์ ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายสิทธิชัย สมประสงค์)   
 

    ลงชื่อ           สุนทร  ทองวิเศษสุข         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                  (นางสุนทร  ทองวิเศษสุข) 
                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

    ลงชื่อ          นิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง   ผู้อนุมัติโครงการ 
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                 (นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง  ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School ) 

ฝ่าย บริหารทั่วไป งาน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
............... 

ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

 กิจกรรมธนาคารขยะ      
๑ กาว TOA ๓๒ ออนซ์ ๓ ขวด ๗๐ ๒๑๐   

๒ 
ตาชั่งสปริง พิกัดน้ าหนักสูงสุด ๑๕ 
กิโลกรัม 

๑ ตัว ๗๕๐ ๗๕๐ 
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ทรัพยากร แหล่งเงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

๓ 
ที่เย็บแม็กซ์ MAX เบอร์ HD-๕๐ เบอร์ 
๓ 

๑ ตัว ๒๙๐ ๒๙๐ 
  

๔ ลูกแม็กซ์ เบอร์ ๓ ๕ กล่อง ๑๕ ๗๕   
๕ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๓ รีม ๑๒๐ ๒๖๐   
๖ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ยี่ห่ออ่ืน ๆ ๔ ขวด ๑๐๐ ๔๐๐   
๗ แลคซีน ๒ นิ้ว ๒ ม้วน ๕๐ ๑๐๐   

    ๒,085   
 กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ      

๑ กระดาษบรูฟน้ าตาลอ่อนอย่างบาง ๒๐ แผ่น ๕ ๑๐๐   
๒ กระดาษท าเกียรติบัตร (ทองเค) ๑ ห่อ ๒๑๐ ๒๑๐   
๓ กาวเยื่อสองหน้าบาง ๑.๒ มิลลิเมตร ๒ ม้วน ๑๕ ๓๐   
๔ เทปโฟมสองหน้า ๓M ๑M ๔ ม้วน ๔๕ ๑๘๐   
๕ แลคซีน ๒ นิ้ว ๒ ม้วน ๕๐ ๑๐๐   
๖ ป้ายไวนิล ขนาด ๑*๒ เมตร ๒ แผ่น ๓๐๐ ๖๐๐   

    ๑,220   
 กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์      

๑ 
ถังน้ าทรงกลมพร้อมฝาปิด ความจุ ๑๖ 
แกลลอน 

๓ ถัง ๒๕๐ ๗๕๐ 
  

    ๗๕๐   
       
       
       
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ      

รวม ๔,055   
รวมทั้งสิ้น ๔,055 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
ที่ 56 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
.................................... 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาให้กับสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อก าหนดเป็นแผนงาน โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนจึงจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษา และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  
 1.1  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง     ประธานกรรมการ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1.2 นายสบชัย  มณีรัตน์     กรรมการที่ปรึกษา 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3  นางพิสมัย   แป้นสุวรรณ     กรรมการที่ปรึกษา 
   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 1.4  นายจเร  ข าสุวรรณ     กรรมการที่ปรึกษา 
   กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.5  นายอรรถพล  สุวรรณศร     กรรมการที่ปรึกษา 
    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 1.6  นายอ านวย  เนตรมณี     กรรมการ 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 1.7  นางสุนทร  ทองวิเศษสุข     กรรมการ 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.8  นางรินดา  กรุดเนียม     กรรมการ 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 1.9  นายสุรมิตร  แสงสุระ     กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    
 1.10 นางรุ่งกานต์  แสงสุระ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  หน้าที ่ 1. ให้ค าแนะน า วางแผน ประสานงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
      2. จัดด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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 2. คณะกรรมการด าเนินการ 
  2.1 ฝ่ายจัดสถานที่ 
   2.1.1 นายชัยพร ศรีวิเชียร  หัวหน้า 
   2.1.2 นายไพศาล สะราค า   ผู้ช่วย 
   2.1.3 นักการภารโรงทุกคน   ผู้ช่วย 
    หน้าที ่1. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้เป็นสถานที่ประชุม 
            2. จัดโต๊ะส าหรับวางอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง 
            3. จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 
  2.2 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
   2.2.1 นางโสภา  เนตรมณี  หัวหน้า 
   2.2.2 นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์  ผู้ช่วย 
   2.2.3 นายธีระ   อินทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
   2.2.4 นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ  ผู้ช่วย 
    หน้าที ่จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
  2.3 ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน 
   2.3.1 นายสุรมิตร   แสงสุระ   หัวหน้า 
   2.3.2 นางโสภา  เนตรมณี  ผู้ช่วย 
   2.3.3 นางรุ่งกานต ์ แสงสุระ   ผู้ช่วย 
   2.3.4 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
   2.3.5 นายธีระ  อินทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
    หน้าที ่1. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
            2. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
  2.4 ฝ่ายประเมินผล 
   2.4.1 นายตรีมงคล จันทร์เสวก  หัวหน้า 
   2.4.2 นายธีระ  อินทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
    หน้าที ่ประเมินผลการประชุมเพื่อเสนอผู้บริหารทราบ 
  2.5 ผู้เข้าร่วมประชุม 
กลุ่มที่ 1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  1. นางรินดา   กรุดเนียม   2. นางสาวเฟ่ืองฟ้า   แตงโสภา 
  3. นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด  4. นางสาวสิริลักษณ์  สุวรรณประทีป 
  5. นายตรีมงคล จันทร์เสวก  6. นางสาวกนกกาญจน์  ทรัพย์มิด 
  7. นายกฤตธี  อินหาดกรวด  8. นางสาววลีรัชช์ษา  สกุลปั้นถนอม 
กลุ่มที่ 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  1. นายอ านวย   เนตรมณี   2. นายวันเสด็จ   สะราค า 
  3. นายไพศาล  สะราค า   4. นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์ 
  5. นางโสภา  เนตรมณี   6. นางสาวสิริธร   ยิ้มประเสริฐ 
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กลุ่มที่ 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  1. นางสุนทร   ทองวิเศษสุข  2. นางสุภิต   พิศเพ็ง 
  3. นางอภิรดี   ฟาน เดอ ปุท  4. นายชัยพร   ศรีวิเชียร  

  
  5. นายพีร์ภูภัฏ  ธิปพสุภัทร์  6. นายสิทธิชัย  สมประสงค์  
กลุ่มที่ 4 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  1. นายสุรมิตร   แสงสุระ   2. นางสาวจุฑารัตน์   แตงโสภา 
  3. นางทัศนีย์   นิลประดิษฐ์  4. นางรุ่งกานต์   แสงสุระ  

  
  5. นางวันดี   วรกรรณ์    6. นายธีระ  อินทร์สว่าง 
  หน้าที ่ เข้าประชุมปฏิบัติการจัดท าแผน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามกลุ่ม 
   
  ภาคเช้า   - เข้ากลุ่มตามฝ่าย 
  ภาคบ่าย   - เข้ากลุ่มตามสาระการเรียนรู้ 
 
ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หาก

มีปัญหาใดไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ให้รายงานผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
        (นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 ตามที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
นั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตรวจสอบแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 
               (นายสบชัย  มณีรัตน์) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
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คณะท างาน 
 
 ที่ปรึกษา 

นายสบชัย มณีรัตน์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายอ านวย เนตรมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นายสุรมิตร แสงสุระ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นางสุนทร ทองวิเศษสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางรินดา กรุดเนียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
นายสุรมิตร  แสงสุระ   ประธานกรรมการ 
นางโสภา  เนตรมณี  รองประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา  กรรมการ 
นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์  กรรมการ 
นางวันดี   วรกรรณ์   กรรมการ 
นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน ์  กรรมการ 
นายธีระ   อินทร์สว่าง  กรรมการ 
นางรุ่งกานต์  แสงสุระ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 

อัตลักษณ์ 

“นักเรียนมีจิตสาธารณะ ใช้ทักษะในการด าเนินชีวิต 

 

เอกลักษณ์ 

“โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี” 

 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี นักเรียนมีจิตสาธารณะ    

ใช้ทักษะในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คติธรรม 

“ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ” 

 


