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        โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดท า
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กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ระดมความคิด ตรวจสอบ พิจารณาโครงการ
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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 การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษามีการบริหารและการ
จัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่  ทั้งนี้ ด้วย
เหตุที่ว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปเพ่ือให้ด าเนินการมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการในฐานะสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล  รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากร
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

 
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาและสามารถน านวัตกรรมการบริหารไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา  
 ดังนั้น โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการสาธารณะ
ย่อมมีอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและอ านาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้ 
อย่างไรก็ตามโรงเรียนจะบริหารให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหารที่สอดคลองกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งในการบริหารจัดการจะบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายได้นั้นโรงเรียนโดยผู้บริหารควรต้องมีแนวทางและเงื่อนไขที่ต้องค านึงถึง  ดังนี้ 

๑. รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน การบริหารแนวใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
บริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสามัญส านึก ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องรวบรวม จัดระบบ 
และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

๒. วางแผนและด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีทิศทางในการบริหาร
ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาและนโยบายการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และสามารถด าเนินการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมทั้งการ
ด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างเต็มท่ี 

๓. ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลผู้บริหารมี
อ านาจบริหารอย่างอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนอย่างเต็มที่เช่นกัน  ดังนั้น เพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของตน ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องศึกษา และท าความ
เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง รวมทั้งควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายคอยให้ค าปรึกษาและเสนอแนะก่อน
การตัดสินใจที่ตนเองขาดความมั่นใจ 

๔. การบริหารและการตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล  การศึกษาเป็นบริการกิจการสาธารณะที่มี
ผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลจากการบริการจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารและการตัดสินใจมีความถูกต้องและ
ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการมากที่สุด ผู้บริหารควรด าเนินการโดยใช้องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๕. จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง แม้ผู้บริหารจะมีอ านาจอิสระในการบริหารและตัดสินใจก็ตาม 
แต่อ านาจอิสระนั้นมิใช่เป็นไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทางราชการโดยเฉพาะด้านการเงินซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาทั้ง
ในช่วงก่อนใช้ ระหว่างใช้ และภายหลังการใช้ ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องจัดท าระบบบัญชีให้ครบถ้วน ความ
ถูกต้องตามระบบและระเบียบของทางราชการเพ่ือการบริหารของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และ สุจริต 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ์ก าหนดให้ สถานศึกษาเป็นนิติ
บุคคลก็เพ่ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอ านาจ และการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management : SBM) โดยมุ่งให้การบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลคือ 
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๑. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจและการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๒. เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขซึ่ง
มาตรา ๓๙ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในนามของสถานศึกษา
ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับมอบหมาย หรือตามระเบียบบริหารการเงินของสถานศึกษาและมาตรา 
๔๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจและการมอบอ านาจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้แก่สถานศึกษา  เพ่ือให้การ
บริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษาความอิสระและคล่องตัวในการนี้โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ซึ่งมี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่ง
มีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี “หลักธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย หลักการดังกล่าว ได้แก่ 

๑. หลักนิติธรรม 
๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักความโปร่งใส 
๔. หลักการมีส่วนร่วม 
๕. หลักความรับผิดชอบ 
๖. หลักความคุ้มค่า 

ดังนั้นโรงเรียนจึง ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดตามแนวการบริหารจัดการโรงเรียน
นิติบุคคล และหลักธรรมาภิบาลโดยได้ก าหนดโครงสร้างการบริหาร ออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๕. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นั้นคือสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินกิจการ หรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน  
เป็นฐาน  (School Based Management) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสั งคมที่ดี  (Good 
Governance) ที่ยึดทั้งหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
เป็นเครื่องมือในการน าวิสัยทัศน์  และนโยบายไปสู่การปฏิบัติการก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่าง
คล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้น 
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม และจัดระบบข้อมูลวางแผน
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และด าเนินการตามแผน ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใช้การบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการ
จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
๓. ข้อมูลนักเรียน 
     จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาทั้งหมด  ๑92  คน 
๔๔. . ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลบุคลากร   
     ๔.๑  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ   และประสบการณ์ 

ประเภท
บุคลากร 

 

เพศ ระดับการศึกษา 
 

อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
๓๐  ปี 

๓๐ –๕๐ 
 

มากกว่า 
๕๐  ปี 

 
น้อยกว่า 
๑๐ ปี 

๑๑ – ๒๐ 
มากกว่า 
๒๐  ปี 

ผู้อ านวยการ   - 1 - - ๑ - - 1 - - 1 
ครูประจ าการ   5 8 - 9 4 - 8 ๕ ๔ 3 ๖ 
ครูอัตราจ้าง   2 ๑ - 3 - 3 - - 3 - - 
พนักงานบริการ  ๑ - ๑ - - - 1 - 1 -  
ครูชาวตา่งชาต ิ - - - - - - - - - - - 

รวม 8 10 ๑ 12 5 3 9 ๖ 8 ๓ ๗ 
  

๕๕. สภาพชุมชนโดยรวม  . สภาพชุมชนโดยรวม    
         สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมขังได้ง่าย อยู่ติดกับป่าพรุควนเคร็ง 
สภาพดินเป็นกรด น้ ามีหินปูนสะสม สภาพทางชุมชน โดยรอบโรงเรียนเป็นสังคมชนบทมีประชากรประมาณ  
5,896  คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 100.97 คน/ตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค โรงเรียนบ้านตรอกแค และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนหาด อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านาเป็นหลัก รองลงมาคือ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม
น้ ามันและไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหลังฤดูเก็บเกี่ยว มีอุตสาหกรรมกลุ่ม
ทอผ้าและกลุ่มแปรรูปพริก  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
ทั่วไปคือ ร ากลองยาวและมโนราห์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบอาชีพท า
นาและท าสวนคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
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๖. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร กลุ่มบริหำรงำนกจิกำรนักเรียน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานส านกังาน 

 งานพฒันาหลกัสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ 

 งานพฒันาส่ือ นวตักรรม 

เทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้ 

 งานวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 งานนิเทศการศึกษา 

 งานทะเบียนนกัเรียน GPA 

 งานวดัผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 

 งานประสานความร่วมมือ

ในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาและหน่วยงาน

อ่ืน 

 

 งานส านกังาน 

 งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

 งานวินยัและการรักษาวินยั 

 งานเวรยามรักษาสถานท่ี

ราชการ 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

 งานกิจการนกัเรียน 

 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ส่ิงเสพติดในสถานศึกษา 

 

 งานส านกังาน 

 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 

 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 งานขอ้มูลทะเบียนประวติัครู 

 งานวินยัและดารรักษาวินยั 

 งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

 งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 งานส านกังาน 

 งานนโยบายและแผน 

 งานจดัสรรงบประมาณ 

 งานบริหารการเงินและบญัชี 

 งานพสัดุและสินทรัพย ์

 งานระดมทรัพยากรและการลง

ทุนการศึกษา 

 งานตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล 

 

 งานส านกังาน 

 งานอาคารสถานท่ีและ

สาธารณูปโภค 

 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 งานส่งเสริมสุขภาพและ

สวสัดิการ 

 งานพฒันาระบบและเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศ 

 งานส่งเสริม  สนบัสนุนและ

ประสานงานกบัชุมชน 

 งานจดัระบบควบคุมภายใน

หน่วยงาน 

 งานเผยแพร่เกียรติยศและ

ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 

 งานจดัระบบการบริหารและ

พฒันาองคก์ร 

 งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 
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ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึงได้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาเพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ส าหรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาที่
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการคือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
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ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ก าหนดให้มีประเด็นปฏิรูปใน 7 ประเด็น ดังนี้ 
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัด
กรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
       
 นโยบายและจดุเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 2562 - 
2568) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงก าหนดนโยบายประจ างบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 
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1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลั งสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่ เข้ าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสารประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  

   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  

   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน)  

   1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

   1.4 e-book  

   1.5 e-office e-mail และ document  

   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  

   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) 
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skills) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย  

   3.1 ผู้อยูใ่นระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  

   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  

   3.3 วัยแรงงาน  
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   3.4 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก 
ๆ ไดแ้ก่   

     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

   เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่

     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

   - การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

13. การศึกษายกก าลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 

   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform :DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดท า "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
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   - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

     - ปฏิรูปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิ บัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล 
หรอืกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดนั้นข้างตัน ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ   
                           เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
       จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิวัติ เป็น 6 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
                          ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นองค์กรมาตรฐาน มุ่งพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ (Mission) 

๑. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี 
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย  
“ศาสตร์พระราชา” 

๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๓. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มี 
คุณภาพอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อ 

คุณภาพการศึกษา 
  เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม  
จริยธรรม และและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และมี 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ๓. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  

ค่านิยม (Values) 
    “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” 
        (Students and Schools Come First : SSCF) 

กลยุทธ์ (Strategies) 
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

       ๓.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
       ๔.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้น (Focus) 
๑. ด้านผู้เรียน 

๑.๑ นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะและอยู่อย่าง 
พอเพียง 
   ๑.๒ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

๒. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพ 
   ๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 

๓. ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

   ๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
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โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีความรักสถาบัน รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี สืบสานต่อยอดพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชา 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยศาสตร์พระราชา 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. สถานศึกษาเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 
2. ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
3. จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ ๓ 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ 
และโครงการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน 911,๑๐๐  บาท ตามกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

๑. งบบุคคล 
๒. งบลงทุน 
๓. งบด าเนินการ 

๓.๑ งบรายจ่ายประจ า 
๓.๒ งบกลาง (ส ารองจ่าย) 
๓.๓ ค่าใช้สอย (ไปราชการ ศึกษา อบรม สัมมนา) 

 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖5 รายละเอียด  ดังนี้ 
ประมาณการรายรับ 

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด  จ านวน  911,๑๐๐  บาท 
๑. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 มีดังนี้ 

                ๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 135 คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน    ๔72,๕๐๐ บาท 
                ๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 57 คน คนละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน   216,6๐๐ บาท 
 ๒. เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก 

      ๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 135  คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  135,0๐๐ บาท 
                ๒.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 57 คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน     57,๐๐๐ บาท 
 ๓. งบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
                ๓.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  จ านวน    ๓๐,๐๐๐   บาท  
ประมาณการรายจ่าย 
 ๑. ค่าใช้จ่ายประจ า 
  ๑.๑ ค่าไฟฟ้า   จ านวน     48,๐๐๐     บาท 
  ๑.๒ ค่าโทรศัพท์    จ านวน         10,80๐     บาท 
  1.3 ค่าแสตมป์   จ านวน       1,00๐     บาท    

๑.๔ ค่าประกันสังคม  จ านวน              ๑1,4๐๐     บาท 
๑.๕ ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์ จ านวน            ๑14,๐๐๐     บาท 
๑.๖ ค่าจ้างครูฟิสิกส์  จ านวน            ๑14,๐๐๐     บาท 
1.7 ค่าจ้างนกัการฯ  จ านวน              90,๐๐๐     บาท 
1.8 ภารกิจตามนโยบาย  จ านวน              30,๐๐๐     บาท 
            รวมค่าใช้จ่ายประจ าทั้งหมด  419,20๐     บาท  
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2. งบด าเนินการ 
 2.1 งบกลาง (ส ารองจ่าย)  จ านวน   50,๐๐๐     บาท 

2.2 ค่าใช้สอย (ไปราชการ อบรม) จ านวน   50,๐๐๐     บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  จ านวน         519,20๐     บาท  

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 3.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ        ๒35,14๐    บาท 
 3.๒ กลุ่มบริหารงานทั่วไป        81,38๐    บาท 
 3.๓ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        ๑๑,757    บาท 
 3.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล        24,433    บาท 
 3.5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน       39,19๐    บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการทั้งหมด              391,9๐0    บาท 
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โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
                             จ าแนกตามกลยุทธ ์

 
   

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 

๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมงานอาชีพ 
๒. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

5๐,๐๐๐ 
  

 30,๐๐๐ 

บริหารงาน
ทั่วไป 
วิชาการ 

 
 
 

๒. ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

๓. วันวชิาการ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. พัฒนาคุณภาพงานทะเบียนและ
วัดผลประเมินผล 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
10. พัฒนาการเรียนการสอน 
11. พัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียน 
๑2. แข่งขันกีฬา 
๑3. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
14. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 70,00๐ 
  1,00๐ 
12,00๐ 

 
19,00๐ 
55,00๐ 
12,00๐ 
63,80๐ 
74,595 
๓5,00๐ 
24,10๐ 
28,00๐ 
13,48๐ 

 

วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
กิจการนักเรียน 
กิจการนักเรียน 
วิชาการ 
กิจการนักเรียน 

 

๓. จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และ
มีความปลอดภัย 

15. พัฒนาห้องเกียรติยศ 
๑6. พัฒนาอาคารโรงฝึกงาน 

   30,0๐๐ 
   ๒0,๐๐๐ 

         

บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑7. พัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
๑8. นิเทศภายใน 
19. ศึกษาดูงาน 
20. สานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาต าบลขอนหาด 

    ๑7,53๐ 
      

   - 
    62,20๐ 

- 

งานบุคคล 
 
งานบุคคล 
งานบุคคล 
งานบุคคล 
 

 

 
 



๒๐ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 
 

   
กลยุทธ์โรงเรียน 

 
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

21. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
22. พัฒนางานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
23. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
24. เผยแพร่เกียรติยศและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
25. สัมพันธ์ชุมชน 
26. ส่งเสริมสุขภาพ 
27. พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
๒8. พัฒนางานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

    3,14๐         
 

     5,๐๐๐         
 

     10,๐๐๐ 
 

    3,๐๐๐         
   

  -   
      2,78๐         
   50,๐๐๐                        

     
     ๑1,757 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

วิชาการ 
 
บริหารงานทั่วไป 
 
บริหารงานทั่วไป 
 
บริหารงานทั่วไป 
 
บริหารงานทั่วไป 
บริหารงานทั่วไป 
บริหารงานทั่วไป 
 
งบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ที่ 23/๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
      ด้วยโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธ รรมราช จะ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ตลอดจนกลุ่มบริหารงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 สอดคล้องกับข้อจ ากัดและความ
ต้องการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและท้องถิ่น สนองนโยบายตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อาศัยอ านาจตาม มาตรา ๓๙ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โรงเรียนจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 และประกอบด้วย 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
     มีหน้าที่ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมาย (ผลผลิต) ก าหนดเป้าหมาย (ผลลัพธ์) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒๕๖5 ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นางสุวรรณี เกื้อสังข์   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางฉลวย หนูผุด   กรรมการ 
  ๑.๔ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์  กรรมการ 
  ๑.๕ นายชาตรี ชูช่วย   กรรมการ 

๑.๖ นางภัทรา  พงศาปาน  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางสาวปิยวรรณ สีทับ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     มีหน้าที่  ด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

๒.๑ นางภัทรา  พงศาปาน  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางฉลวย หนูผุด   กรรมการ 

๒.๔ นายนิรัตน์  บุญเรืองขาว  กรรมการ 
  ๒.5 นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์  กรรมการ 
  ๒.6 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย  กรรมการ 

๑๓๔ 
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๒.7 นายชาตรี ชูช่วย   กรรมการ 
2.๘ นางวราทิพย์ ฤทธิชัย   กรรมการ 

  ๒.9 นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์  กรรมการ 
  ๒.10 นางสาวอุษณี หนูแก้ว  กรรมการ 
  ๒.๑1 นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์  กรรมการ 

๒.๑2 นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว  กรรมการ 
2.13 นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว  กรรมการ 
๒.๑4 นายธนพัฒน์ สุขสม  กรรมการ 
๒.๑5 นางสาวปิยวรรณ สีทับ  กรรมการและเลขานุการ 

  
๓. คณะกรรมการวิเคราะห์โครงการและพิจารณางบประมาณ 

     มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์โครงการตามภารกิจที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมบริบท รายละเอียดของ
กิจกรรมโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และพิจารณางบประมาณในส่วนที่เป็นงบประมาณ
ประจ า งบด าเนินการ และงบพัฒนา เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการตามโครงการรายการต่างๆ ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสุวรรณี เกื้อสังข์   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว  รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นางฉลวย  หนูผุด   กรรมการ 
  ๓.๔ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์  กรรมการ 

๓.๕ นายชาตรี ชูช่วย   กรรมการ 
๓.๖ นางวราทิพย์ ฤทธิชัย   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวปิยวรรณ สีทับ  กรรมการ 

  ๓.๘ นางภัทรา  พงศาปาน  กรรมการและเลขานุการ 
   

๔. คณะกรรมการติดตาม ก ากับ ประเมินผลและรายงานผล 
     มีหน้าที่ ติดตาม ก ากับ ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณ สร้างเครื่องมือติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ประกอบด้วย 

๔.๑ นางภัทรา  พงศาปาน  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางวราทิพย์  ฤทธิชัย  รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว  กรรมการ 
  ๔.๔ นางฉลวย  หนูผุด   กรรมการ 
  ๔.๕ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์  กรรมการ 
  ๔.๖ นายชาตรี ชูช่วย   กรรมการ 

๔.๗ นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย  กรรมการ 
  4.8 นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์  กรรมการ 

๔.๙ นางสาวปิยวรรณ สีทับ  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๓๕ 
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๕. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าเอกสาร 
     มีหน้าที่ จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท ารูปเล่ม 
ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางภัทรา  พงศาปาน  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางวราทิพย์  ฤทธิชัย  กรรมการ 
  ๕.๓ นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว  กรรมการ 

๕.๔ นางสาวมาลี  จันทร์คง  กรรมการและเลขานุการ 
 
  

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ วิริยะ อุตสาหะ  
เต็มความรู้ เต็มความสามารถ ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นผลดีต่อโรงเรียน
และราชการสืบไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๒1  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
         
                                                                                                    

                                                                                  
       (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๑๓๖ 
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การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

...................................................................................................................................... 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖5  
เมื่อวันที่ ๑0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ของโรงเรียน 
ขอนหาดประชาสรรค์แล้ว 
 เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ได ้
 
 
              ลงชื่อ   
                                                                       (นายวิมล  เฉียบแหลม) 
                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญา 
                                ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองจุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ มีนาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ การสร้างพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
เป็นอย่างมาก เนื่องจากแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นแหล่งศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์ตรง เป็น แหล่ง
ปลูกฝังค่านิยมรักการอ่าน เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพ และเป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ดังนั้นงานบริหารงานทั่วไปจึงจ าเป็นจะต้องสร้าง พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและเพ่ือส่งเสริม
งานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้งานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ และเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้งานอาชีพตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน 

๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๒.๔ เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
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๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
       นักเรียน ครู และบุคลาการของโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมใช้แหล่งเรียนรู้ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติและเห็นคุณค่าแหล่งเรียนรู้งานอาชีพตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

- ประชุมวางแผนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
เขียนด าเนินโครงการสร้างพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- เพ่ือเสนอขออนุมัติ 
- แต่งตั้งประกาศผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานเพื่อ
เตรียมความพร้อม 

 
มีนาคม 2565 

 
นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 

 
 

๒. ขั้นด าเนินการ (DO) 
- เสนอโครงการค่าใช้จ่าย/กิจกรรม 
-สร้างพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ (แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง/แหล่งเรียนรู้กระจูด/ 
แหล่งเรียนรู้ทอผ้า) 

 
มีนาคม 2565 – 

         มีนาคม ๒๕๖6 
 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
- ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการเป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน
และข้ันตอน 
- ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและครูผู้สอน 

มีนาคม 2566 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๔. ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (Act) 

- น าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
มีนาคม 2566 

 
นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

งบประมาณ  จ านวน    -    บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก ารส ร้ า ง พั ฒ น า

ป รั บ ป รุ งแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ภ าย ใน
โรงเรียน (แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/แหล่งเรียนรู้กระจูด/แหล่ง
เรียนรู้ทอผ้า) 

๑ รายการ - -  

รวม -  
 

๖.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน ครู และบุคลาการของโรงเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

การประเมินจากสภาพ
ความเป็นจริง 

ข้อมลูสารสนเทศ 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้โดยการลง
มือปฏิบัติและเห็นคุณค่าแหล่งเรียนรู้งาน
อาชีพ ตามหลั กป รั ชญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียงภายในโรงเรียน มีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 

ท าแบบประเมิน
โครงการ 

- แบบประเมินโครงการ 
- สรุปผลการประเมิน
โครงการ 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้งานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน 
7.2 นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติและเห็นคุณค่าแหล่งเรียนรู้งานอาชีพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน 
 

 

 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

              (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

    ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
 ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นางภัทรา   พงศาปาน) 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
    (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองจุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ มีนาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้
เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการ
สอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯได้ด าเนินการสนองพระราชด าริ จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นการสื่อการสร้างจิตส านึกด้าน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมี
องค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น
ประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 
มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและ
ข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความ
สนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการโดยความสมัครใจไม่ให้เกิดความเครียด ด้วยสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-2019 ในปัจจุบันมีพืชสมุนไพรไทยหลายชนิดที่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้สถานการณ์โรคระบาด โค
วิด-2019 เช่น กระชายขาว ขิง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้สามารถปลูกเป็นพืชสามารถปลูกและ
ขยายพันธุ์ได้ง่าย 
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ดังนั้นโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ซึ่ง
เป็นหน่วยงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในต าบลขอนหาด ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
ตระหนักถึงปัญหาโรคระบาดโควิด -2019 ในปัจจุบัน จึงได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ  “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนขอน
หาดประชาสรรค์ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรที่ส าคัญของประเทศไทย เห็นคุณค่าประโยชน์ความ
สวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรที่ส าคัญของประเทศไทย เห็นคุณค่า
ประโยชน์ความสวยงาม 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
๒.๓ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรใน 

ท้องถิ่น 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

       ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จ านวน ๑92 คน 
       ๓.๑.๒ ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จ านวน ๑7 คน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามของพรรณไม้และพันธุ์พืชสมุนไพร 

      ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
      ๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พืชพรรณไม้
และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
      โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

- ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน 
- เขียนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพ่ือเสนอขออนุมัติ 
- แต่งตั้งประกาศผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานเพื่อ
เตรียมความพร้อม 
-จัดท าเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 
มีนาคม 2565 

 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามประกาศ 

 
 

๒. ขั้นด าเนินการ (DO) 
- ติดต่อประสานงานกับวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าอบรมการท า
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์ 
- ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
สอนบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ 

 
พฤษภาคม 2565  

 
 

มิถุนายน ๒๕๖5 
 
 
 
 
 

มิถุนายน ๒๕๖5 – 
        กันยายน ๒๕๖5 

 
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 

- วัดและประเมินผลการเรียนตามการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ 
- ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและครูผุ้สอน 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

มีนาคม 2566 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๔. ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (Act) 

- น าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
มีนาคม 2566 

 
คณะด าเนินงานตาม
ประกาศ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

ใช้เงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  จ านวน    30,๐00    บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ๕ เดือน 30,๐00 30,๐00  

รวม 30,๐๐๐  
 

๖.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นัก เรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าประโยชน์
ความสวยงามของพรรณไม้และพืชสมุนไพร 
เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และมีเจตคติที่
ดีต่อการอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืชสมุนไพร
ในท้องถิ่น 

ครสูังเกตจากการ 
บูรณาการการสอนใน
ชั้นเรียน 

แผนการสอนแบบบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

นักเรียน เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงาม
ของพรรณไม้และพืชสมุนไพร เกิดความคิดที่
จะอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และมี
เจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ตรวจสมุดบันทึกการ
เรียนรู้ 
- ประเมินความ 
พึงพอใจ 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
- แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
- สมุดบันทึกการเรียนรู้ 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนเห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามของพรรณไม้และพืชสมุนไพร  
7.2 นักเรียนเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น  
๗.๓ นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พืชพรรณไม้และพืชสมุนไพรใน 

ท้องถิ่น 

ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 

               (นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์) 

         ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นางภัทรา   พงศาปาน) 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ 
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โครงการ                   วันวิชาการ 
สนองจุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ 3 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                                 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบโครงการ     นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ และคณะครูทุกคน 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้  

กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นสื่อกลางให้คณะครู และนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าชม 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 ๒.๒  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ 
 ๒.๓  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียน คระครู และนักเรียน ให้คณะครูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ  
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  ด้านปริมาณ   
                 ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม 
        ๓.๑.๒  คณะครูและนักเรียนในพ้ืนที่เขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆจ านวน 
40๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 

๓.๒  ด้านคุณภาพ   



๓๓ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

                 ๓.๒.๑ ครูและนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม น าเสนอศักยภาพ
อย่างภาคภูมิใจ 
       ๓.๒.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ 
            ๓.๒.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ Plan 
๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ออกค าสั่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคระกรรมการด าเนินงาน 

 
มีนาคม  ๒๕๖5 
มกราคม  ๒๕๖6 

 
มกราคม  ๒๕๖6 

นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ 

๒ 
 
 
 
 

Do 
๒.๑ ก าหนดกิจกรรม 
2.2 ขออนุมัติงบประมาณ 
2.3 จัดหาทรัพยากรที่ต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆ
2.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
2.5 ประสานหน่วยงานต่างๆ 
๒.6 เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร่วมแข่งขัน
และร่วมงานนิทรรศการ 
๒.7 จัดกิจกรรมวันวิชาการ 

 
มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖6 
 

 

 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 
 
 
 

 

๓  Ckeck 
๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๓.๒ รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 

๒๕๖6 

 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 
 

๔   Action 
๔.๑ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือท า AAR 

 
มีนาคม  ๒๕๖6 

 

คณะกรรมการตามค าสั่ง 
 

 
๕. รายละเอียดงบประมาณ     

๕.๑ งบประมาณจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
- เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  
- เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๒  ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าเช่าเต็นท์ / โต๊ะ / เก้าอ้ี / 

เครื่องเสียง 
- - ๒๐,๐๐๐  

2 ค่าจัดสวน/ดอกไม้และตกแต่งเวที - - ๕,๐๐๐  
3 ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์งาน - - ๓,๐๐๐  
4 วัสดุ-อุปกรณ์จัดนิทรรศการ - - ๒๔,๕๐๐  
5 อาหาร/เครื่องดื่ม - - ๑๕,๐๐๐  
6 กระดาษการ์ดหอมท าเกียรติบัตร ๕ ห่อ ๑๐๐ ๕๐๐  
7 ซองเอกสารน้ าตาล เอ ๔ ๒ แพ็ค ๒๕๐ ๕๐๐  
8 หมึกเติมปริ้นเตอร์ ๑ ชุด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐  

รวม ๗๐,๐๐๐  
 
๖.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. จ านวนครูและนักเรียนในพ้ืนที่
เข ต บ ริ ก ารแล ะ พ้ื น ที่ ใก ล้ เคี ย ง 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
๒. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

-ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

-แบบลงทะเบียน 
 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ/ผล
การปฏิบัติงาน 
 

 
๗. ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

๗.๑ คณะครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๗.๒ เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับคณะครูและนักเรียนในพ้ืนที่เขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆมากยิ่งขึ้น 
๗.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 

 
 
 

                                      ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์) 

ต าแหน่ง  ครู 
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 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

    ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 
       

                
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                    โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ.    ข้อที่ ๕ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนไดรับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                                
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบโครงการ     นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย และคณะครูทุกคน 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ 
ระบุว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และในวรรคท่ีสองของ
มาตรานี้ระบุว่า ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่
เกี่ยวช้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
 หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การ
พัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป ซึ่งเริ่ม
จากการวางจุดมุ่งหมาย จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และน าไปใช้เป็นแนวทางในการจั ดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๕๖๐) เป็นหลักน ามาผสมผสาน
ระหว่าง วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทาง กรอบการด าเนินงานตลอดจนแนวทางในการ
วางแผนและขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทาง
ที่ส าคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
 ๒.๒ เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๕๖๐) และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
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- ครูผู้สอนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถร่วมกันจัดท า และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
ขอนหาดประชาสรรค์ 

๓.๒. ด้านคุณภาพ  
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าหลักสูตร ไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. Plan 
-จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

 
มีนาคม  ๒๕๖5 

 
นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 

๒. Do 
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
      - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์และ
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ 
      - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่และน าส่งต่อฝ่าย
วิชาการ 
      - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตร
ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
มีนาคม – พฤษภาคม  

๒๕๖5 
 
 
 
 

พฤษภาคม ๒๕๖5 – 
มีนาคม  ๒๕๖6 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอน 

๓. Check 
๓.๑ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
๓.๒ ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร 
๓.๓ สรุป ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖5 – 

    มีนาคม  ๒๕๖6 
 
 

 

 
นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอน 
นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 

๔. Action 
      - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือท า AAR 
 

 
มีนาคม  ๒๕๖6 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอน 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
๕.๑ งบประมาณจ านวนเงิน  1,๐๐๐ บาท จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
 - เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ จ านวน  1,๐๐๐  บาท 
๕.๒ ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร - - 1,๐๐๐  

รวม 1,๐๐๐  
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๖.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา สามารถน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

๗. ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
 ๗.๑ โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

๗.๒ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระท่ีมีมาตรฐาน 
 ๗.๓ โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๗.๕ โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน 
 
  

 

              ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย ) 

     ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 

           

                                             
                                          ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวสุวรรณี เกื้อสังข์) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

 



๓๙ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

โครงการ    พัฒนาคุณภาพงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล  
สนองจุดเน้น สพฐ.     ข้อที่ 3 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.    ข้อที่ 1 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖๕6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดท างานทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนา
งานทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก หมายถึงข้อมูลประวัติของนักเรียน
ทั้งโรงเรียน ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ส าคัญ ที่จัดขึ้นเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียน ซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของผู้เรียนไว้ แล้วน า
ข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อฝ่ายต่างๆ หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการข้อมูล
ผลการศึกษาแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.   วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท างานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงาน
วิชาการ 
  
๓.   เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอ รองรับงานทะเบียนและงานวัดผล 
๓.๑.๒ การด าเนินงานในงานทะเบียนและงานวัดผลด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและ 

เป็นปัจจุบัน 
๓.๑.๓ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานทะเบียนและวัดผลในระดับมาก 
๓.๒.๒ ครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  
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๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. Plan 

๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ ประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงาน 

 
มีนาคม  ๒๕๖5 

พฤษภาคม – มิถุนายน  
๒๕๖6 

 
นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ 

๒. Do 
๒.๑ จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
๒.๒ ด าเนินงานตามกิจกรรม       

 
พฤษภาคม ๒๕๖5 – 
มีนาคม  ๒๕๖6 

 
นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ 
คณะครูทุกคน 

๓. Check 
๓.๑ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๓.๒ สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖5 – 
มีนาคม  ๒๕๖๕6 

 

 
นางสาวสิตานัน นาคะสรรค ์
 
 

๔. Action 
      - ประชุมเพ่ือท า AAR 
 

 
มีนาคม  ๒๕๖6 

 
นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ 
คณะครูทุกคน 

 
๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

๕.๑ งบประมาณจ านวนเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
 - เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ จ านวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
๕.๒ ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. หมึกPrinter Laser Jet Pro M๑๒ a 1 หลอด ๑,๓๐๐ 1,3๐๐  
๒. ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน  ๑ ป้าย ๑,๕๐๐ ๔,๕๐๐  
๓. ซองน้ าตาล A ๔ ๑ แพ็ค ๒๐๐ ๒๐๐  
๔. ปพ.๑ ๘ เล่ม ๒๐๐ 1,๖๐๐  
๕. ปพ.๒ ๒ ห่อ 4๐๐ ๘๐๐  
๖. กระดาษค าตอบ (๖๐ ข้อ) 1 ชุด - 1,๖๐๐  
๗. กระดาษค าตอบ (ต.๒ก) 1 ชุด - 1,๐๐๐  
8. แฟ้มสันหนากว้าง ๓ นิ้ว ๘ แฟ้ม ๑00 ๘00  
๙. ซองใส (ไส้แฟ้ม) ๒ ห่อ ๑๐๐ ๒๐๐  

๑๐. กระดาษกาวย่น ๑ ชุด - ๕๐๐  
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑๑. เทปผ้า 1 ชุด - ๕๐๐  
๑๒. กาว ๒ หน้าบาง ๑ ชุด - ๓๐๐  
๑๓. กาว ๒ หน้าหนา ๑ ชุด - ๓๐๐  
๑๔. กระดาษโฟโต้ (๑๘๐ แกรม) ๒ แพ็ค ๒๕๐ ๕๐๐  
๑๕. กระดาษการ์ดสี A๔ (๑๒๐ แกรม) ๖ แพ็ค ๑๕๐ ๙๐๐  

รวม ๑๒,๐๐๐  
 
๖.   การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ความพึงพอใจต่องานทะเบียนและวัดผล ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๒. ครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้ถูกต้องตาม

ระเบียบการวัดผลและประเมินผล 
สังเกตจากการส่งงาน
วัดผลและประเมินผล 

แบบสรุปการด าเนินงาน 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การด าเนินงานในงานทะเบียนและงานวัดผลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ  

              ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ ) 

     ต าแหน่ง  คร ู
 

 
 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

                                            ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สนองจุดเน้นสพฐ.    ข้อที่ 3 การสร้างโอกาสและความเสมอทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว, นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  มีนาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
ให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
ตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวโดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาคือ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ ๓ ซึ่งการที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้นสถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว
ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จึงได้ด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว โรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์ จึงก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบการศึกษาระดบัชาต ิ(O-NET) ให้สูงขึ้น 

  ๒.๒  เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) 
  2.3  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใน 
การทดสอบการศึกษาระดบัชาต ิ(O-NET) สูงขึ้นร้อยละ ๓ 

3.1.2 นักเรียนทุกคนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาต(ิO-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
๓. 
 

๔. 
 
 
 

๕. 
๖. 
๗. 

จัดท าโครงการและเสนอการอนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(O-NET) ปีที่ผ่านมา 
วางแผนด าเนินการ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
ทดสอบระดับชาติ 
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. ๒๕๖5 
พ.ค. ๒๕๖5 
พ.ค. ๒๕๖5 

 
พ.ค. ๒๕๖5 

 
 
 

พ.ค. ๒๕๖5-ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 
มี.ค. 2566 

นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว 
นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว 
นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว 
นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว 
 ครูผู้สอนทุกคน 
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินการ 
นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว 
นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว 

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ านวน ๑8,๐๐๐ บาท 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าวัสดุในการสอบ - -       ๑,๐๐๐  
๒. ค่าจัดจ้างรถโดยสารในการน านักเรียน

ไปสอบ O –NET ระดับชั้น ม.๓ 
๒ วัน  700      2,8๐๐ 2 คัน 

๓. ค่าจัดจ้างรถโดยสารในการน านักเรียน
ไปสอบ O –NET ระดับชั้น ม.๖ 

๒ วัน 1,8๐๐      7,2๐๐ 2 คัน 

๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘ กลุ่มสาระ - -     7,๐๐๐  
รวม  ๑8,๐๐๐  

 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที ่๖ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความ 
พร้อมในการทดสอบการศึกษา
ระดบัชาต ิ(O-NET)  

- การทดสอบ O-NET  
ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 
- สอบถาม 

- แบบทดสอบ O-NET  
ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 
- แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3. นักเรียนมีผลการเรียนในแต่ละวิชา
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

 
 

- การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

 

- แบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 
 

 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)  ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓ 

  ๗.๒  นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
๗.3  นักเรียนมีผลการเรียนในแต่ละวิชาอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

 
 
 
 
                                          
                                          ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 
     ต าแหน่ง  คร ู

 
 

 
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
     ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองจุดเน้น สพฐ.     ข้อที่ 2 การสร้างความเสมอภาคในการแข่งขัน  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.    ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบโครงการ       นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       มีนาคม  ๒๕๖5 – กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา ๒๔ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๒) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (๔) จัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทุกวิชา (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (๖) จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ นอกจากนั้นการศึกษาไทยในยุกต์ไทยแลนด์ ๔.๐ การเรียนการสอนมุ่ง
สอนให้ผู้เรียน สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้นการศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสดงหาการเรียนรู้ได้เองอย่างท้าทาย 
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะกับตนเอง สังคม ตาม
สถานการณ์ การจัดการศึกษา ๔.๐ จึงต้องน าเอาหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ที่ตรงตามความสนใจของชนพ้ืนเมือง
ดิจิทัล ที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีด
ความสามารถของระบบเชื่อมโยงทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ ที่มีอุปกรณ์สมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตฯลฯ 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการเห็นว่าการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้านการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นสิ่งส าคัญ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕42 จึงได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการข้ึนเพื่อสนองตามนโยบายดังกล่าว 

 
 



๔๖ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไดเ้ข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ 

 ๒.๒ ส่งเสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม  
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและร่วมกิจกรรมในงานวัน

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชหรือการแข่งขันในระดับต่างๆ 
  3.1.2 นักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาค  

อย่างน้อย 2 รายการ 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวกัญจนพร 
พรหมแก้ว 
นายณัฐพงศ์  
เสนขวัญแก้ว 
และคณะครูทุกคน 
 

๒. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม  ๒๕๖5 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 

-  คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านท าการฝึกฝน/ฝึกซ้อมให้มีความช านาญเพ่ือเข้า
ร่วมแข่งขนัทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับภาค 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมจาก
งบประมาณของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาที่ก าหนด 
- น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวัดความรู้ความสามารถ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 
 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖5 
- 

มกราคม  ๒๕๖6 

๔. นิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 นางสาวกัญจนพร 
พรหมแก้ว 
นายณัฐพงศ์  
เสนขวัญแก้ว 
 

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ มีนาคม ๒๕๖6 นางสาวกัญจนพร 
พรหมแก้ว 
นายณัฐพงศ์  
เสนขวัญแก้ว 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    จ านวนเงิน  ๕3,2๐๐  บาท 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและ

เข้าร่วมแข่งขัน (ของกลุ่มสาระ) 
โครงการให้สาระละ ๒,0๐๐ บาท 

  18,4๐๐  

๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (เงิน
สนับสนุน พัฒนากิจกรรม) 

๑๒๐ คน ๘๐ ๙,๖๐๐  

 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (เงินสนับสนุน 
พัฒนากิจกรรม) 

๑๖ คน ๒๐๐ ๓,๒๐๐  

๓. ค่าจ้างเหมารถ/ที่พัก(เงินอุดหนุน)   ๒๒,0๐๐  
รวม ๕3,2๐๐  

 

๖.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ในระดับต่างๆได้รับรางวัล เชิดชู
เกียรต ิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๒. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
 

-  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
-  ผลการแข่งขันวัดความรู้ 
- ประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- รายงานผลการแข่งขันทักษะ 
- รายงานผลการแข่งขันวัดความรู้ 
- แบบประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๗. ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานวันมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช/ระดับต่างๆ และ

ได้รับรางวัล 
๗.๒ นักเรียนรู้จักคิด/คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและ

วางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

                                          ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

     ต าแหน่ง  คร ู
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ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

                                                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองจุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ 3 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                           ข้อที่ 5 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  ข้อที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุษณี หนูแก้ว และ นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว 
ลักษณะโครงการ          แบบต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด ความ
สนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องจัดให้ทันยุคทันเหตุการณ์ แหล่งวิทยาการเกิดขึ้นมากมาย รวดเร็ว ทั่ว
โลกในรูปของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้การเรียนรู้สามารถกระท าได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ ผู้เรียนและครูจึงมีความจ าเป็นต้องเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และรู้จักคัดกรองความรู้ต่า ง ๆ 
เพ่ือจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษานั้น ถือเป็นการเพ่ิมพูนโอกาสในการ
รับรู้สารสนเทศ เป็นการได้เปรียบในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการสถานศึกษา และสื่อการเรียนการสอนนับว่า
ส าคัญยิ่ง โสตทัศนูปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการผลิต และพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพก็จะสามารถใช้ในการผลิตสื่อ และ
ด าเนินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั้งนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ รวมทั้งสืบค้นข้อมูล ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญเพ่ือมุ่งให้
ผู้เรียนมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล มีสถานที่ในการท างาน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึก
ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนมาเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย 
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 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ เพ่ือให้บริการด้านงานโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ เพ่ือตรวจสอบ บ ารุงรักษาและจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ ตามก าหนดของพัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละชนิด 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนจ านวน ๑92 คน ครู-บุคลากรทางการศึกษา ๑๗ คน  ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์โสตฯอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

๒. มีอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษาเพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนมีการจัดกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนที่ทันสมัย เพียงพอ เอ้ือต่อผู้เรียน และ
บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ 
 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียม 

    - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
มีนาคม ๒๕๖5 นางสาวอุษณี หนูแก้ว  

นางสาววิภารัตน์ 
พรหมแก้ว 
 

๒. ขั้นด าเนินการ 
    - ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียน 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
ช ารุด 
    - เพ่ิมระบบการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบ
ไร้สายให้ทั่วทั้งโรงเรียน 
    - พัฒนาห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต 
    - จัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ ของโรงเรียน 
    - จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น
แก่บุคลากร 
    - ส ารวจความจ าเป็นงาน และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
เป็นสื่อการเรียนที่ใช้ห้องโสตฯ 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุด 

 
พฤษภาคม ๒๕๖5 – 

มีนาคม ๒๕๖6 

๓. ขั้นประเมิน 
    - สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖6 

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
            จ านวน  ๑๐,5๐๐  บาท  
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ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. หมึกปริ้นเตอร์ EPSON 5 ขวด 35๐ ๑,75๐  
๒. บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน ๑ เว็บ ๓,๒๑๐ ๓,๒๑๐  
๓. กระดาษการ์ด 4 แพ็ค 100 400  
๔. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON ๑ รายการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๕. ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ห้องโสตทัศน

ศึกษา 
๑ รายการ ๑,5๐๐ ๑,5๐๐  

๖. อุปกรณ์เครื่องเสียง แอมป์ ๑ รายการ 2,54๐ 2,54๐  
๗. แผ่นรองตัด A4 ๑ แผ่น ๑๐๐ 1๐๐  
      
      
      

รวม ๑๐,5๐๐  
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนที่ทันสมัย
เพียงพอเอ้ือต่อผู้เรียนและบรรยากาศ
เหมาะแก่การเรียนรู้ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 7.๒ นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา 
 7.๓ โรงเรียนมีการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
 7.๔ โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน 
 7.๕ โรงเรียนมีการให้บริการด้านงานโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
         

ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวอุษณี หนูแก้ว) 

    ต าแหน่ง  คร ู
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 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 

                                                                                    
ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายสุวรรณี  เกื้อสังข์) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
สนองจุดเน้น สพฐ.       ข้อที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวราทิพย์ ฤทธิชัย 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  มีนาคม  ๒๕๖5  - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
      การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง 
      การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมาก ซึ่งสามารถช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริงทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากขึ้นทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม และความสามัคคี
ในหมู่คณะ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคน  ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนและคณะครูได้รับความรู้จากสถานที่ สถานการณ์และประสบการณ์จริงและน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุม/เสนอโครงการ มีนาคม  ๒๕๖5 นางวราทิพย์ ฤทธิชัย 

นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว 
 
 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
- ประมาณการค่าใช้จ่าย 

มีนาคม  ๒๕๖5 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินงาน/จัดกิจกรรม 

- ติดต่อจ้างเหมารถ 
- ติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่จะน านักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

มีนาคม  ๒๕๖6 นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว 
  นางวราทิพย์ ฤทธิชัย 

 

๔. ติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
- รายงานผลจากการน านักเรียนเดินทางศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 

๕. ประเมินผล/รายงาน/สรุป 
- ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- สรุปผลที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- สรุปค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

๓๑  มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน  63,8๐๐ บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน - - 8,8๐๐   
๒. ค่าจ้างเช่าเหมารถ - - 55,๐๐๐   
                   รวม      63,8๐๐  
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนและคณะครูมีความพึงพอใจ
ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ ๙๕ 
 

การประเมินการจัดกิจกรรม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนและคณะครูได้รับความรู้จากสถานที่ สถานการณ์และประสบการณ์จริงและน าความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางวราทิพย์ ฤทธิชัย) 

     ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 
 

ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
สนองจุดเน้น สพฐ.       ข้อที่ 3 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  มีนาคม  ๒๕๖5  -   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ได้จัดการเรียนรู้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและประยุกต์ใช้ปัญญาให้ผู้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ และเน้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดทั้งด ารงตนในสังคม
อย่างมีความสุข 
 การศึกษาไทยในยุกต์ไทยแลนด์ ๔.๐ การเรียนการสอนมุ่งสอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้น
การศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสวงหาการเรียนรู้ได้เองอย่างท้าทายสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์ การจัดการศึกษา ๔.๐ จึงต้องน าเอา
หลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ที่ตรงตามความสนใจของชนพื้นเมืองดิจิทัลที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วยการจัด
การศึกษาที่ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบเชื่อมโยงทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ ที่
มีอุปกรณ์สมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ฯลฯ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนและการศึกษาไทยในยุกต์ไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างเต็มระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการอย่างเหมาะสม จึง
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1.  เพ่ือส่งเสริมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น    
ส าคัญ 
 ๒.2  เพ่ือส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงประมาณ 
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  -  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านการจัดการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  -  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  -  ครูพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
            -  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนเขียนโครงการ มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวกัญจนพร  

พรหมแก้ว ๒. เสนอโครงการค่าใช้จ่าย/กิจกรรม มีนาคม  ๒๕๖5 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   มีนาคม  ๒๕๖5 –
มีนาคม  ๒๕๖6 

4. ประเมินการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 
5. รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ านวน  69,30๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งบประมาณ 8,03๐ บาท 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งบประมาณ 8,03๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. กระดาษปกการ์ดคละสี 100 แผ่น 2 แพ็ค 110 22๐   
๒. เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3 1 ตัว 255 ๒55   
3. แฟ้มซองตาไก่ขยายข้าง 6 แฟ้ม 65 390   
๔. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3 2 กล่อง 2๐ 4๐  
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ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณ 8,25๐ บาท 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 3 ชุด ๕0๐ 1,50๐   
2. ปากกาไวท์บอร์ด 3 โหล ๒๕๐ 75๐  
3. แฟ้มเอกสาร ๓ โหล ๕๐๐ ๑,๕๐๐   
4. น้ าหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ๕ ขวด ๕๐ ๒๕๐   
5. กระดาษบรู๊ฟ 2 แพ็ค ๑๓๐ ๒๖๐  
6. แผ่นเคลือบ 2 แพ็ค ๓๐๐ ๖๐๐  
7. กล่องพลาสติกมีล้อ ๑ กล่อง ๔๕๐ ๔๕๐  
๘. เทปเยื่อกาว ๒ หน้า ๕ ม้วน ๔๐ ๒๐๐  
๙. ไส้แฟ้ม ๑๐ ถุง ๒๕ ๒๕๐  

๑๐. กระดาษการ์ดขาว ๔ แพ็ค ๗๕ ๓๐๐  
11. กระดาษสีขนาด A4 คละสี 3 แพ็ค 200 600  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๕. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 3 กล่อง ๑๐ ๓๐   
๖. กระดาษโฟโต้ A4 220 แกรม 2 ห่อ ๑65 33๐   
๗. ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมพัฒนา

ทักษะการเขียนค าประพันธ์ 
2 คน 50๐ ๑,0๐๐   

๘. ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ 50 คน 4๐ 2,0๐๐  
๙. ค่าอาหารครู 1 มื้อ 17 คน 4๐ 68๐  

๑๐. ค่าเครื่องดื่ม 2 มื้อ 2๐๐ 4๐๐  
๑๑. กระดาษปรู๊ฟ 53 แกรม 1 แพ็ค 5๐ 5๐  
๑๒. แผ่นพลาสติกลูกฟูก 3 มม. 65x122 

ซ.ม. คละสี 
๒ แผ่น ๑2๐ ๒4๐  

๑๓. ปากกา Pitot whiteboard Marker 
รุ่น WEMK-B 

6 ด้าม 25 15๐  

๑๔. ปากาเคมี 2 หัว ตราม้าหมึกคละสี 4 แพ็ค 14๕ 58๐  
๑๕. กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 240 g 2 แพ็ค 1๕0 30๐  
๑๖. ค่าเช่าเครื่องแต่งกายกิจกรรมสุนทรภู่ 2 ชุด 500 ๑,0๐๐  
๑๗. 3M เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12 มม. ๒ ม้วน 30 6๐  
๑๘. เทปโฟมกาว 2 หน้า SCOTH 24 มม. 

3. เมตร 
๒ ม้วน ๑55 31๐  

รวม 8,03๐  
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑2. ซองกระดุมพลาสติก ๔ แพ็ค ๑๕๐ ๖0๐   
13. ปากกาเมจิก (๓๖ สี) ๒ แพ็ค ๒๕๐ ๕๐๐  
14. สีไม้คอลลีน ๑๒ ส ี ๔ กล่อง ๖๐ ๒๔๐   
15. กระดาษโปสเตอร์สี (คละสี) ๑ แพ็ค ๒๕๐ ๒๕๐   

      
รวม 8,25๐  

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๒0,12๐ บาท 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ ๓ ๙ กล่อง 1๕ 1๓๕   
๒. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ ๑๐ ๑๕ กล่อง 1๕ ๒๒๕   
๓. ชอล์กสี ๑ กล่อง ๒5 ๒๕   
๔. หมึกปากกาไวท์บอร์ด ๔ ขวด ๘๐ ๓๒0   
๕. ไส้แฟ้ม ๑๐ แพ็ค ๒5 ๒๕0  
๖. ตะปูเป็กตัวโต ๕ กล่อง 2๐ ๑00  
๗. คัทเตอร์ ๔ อัน ๔๐ ๑๖0  
๘. เยื่อกาวบาง ๑๐ ม้วน 2๕ 2๕0  
๙. ปากกาเคมี (คละสี) ๑2 แท่ง ๒5 ๓๐0  

๑๐. สีไม้ (๑๒ กล่อง) ๑ โหล 350 ๓๕0  
๑๑. กระดาษโปสเตอร์สี ๕ โหล 7๒ 7๖0  
๑๒. หมึกเลเซอร์ด า 1 ตลับ 1,๕00 1,๕00  
๑๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์วันวิทยาศาสตร์ - - ๖,๐00  
๑๔. ขวดรูปชมพู่ ๒๕๐ ml ๒ ใบ ๗๕ ๑50  
๑๕. บิวเรต ๕๐ ml 1 อัน ๖๕0 ๖๕0  
๑๖. บิกเกอร์ ๒๕๐ ml ๓ ใบ ๘0 ๒๔0   
๑๗. ปิเปต ๕ ml 2 อัน ๕0 ๑๐๐  
๑๘. ช้อนตักสารสีด า ๑ ชุด ๕๐ ๕๐  
๑๙. ลูกยางปิเปตกลาง ๕ ml ๒ ลูก  ๓๐ ๖๐  
๒๐. บีกเกอร์ ๖๐๐ ml ๒ ใบ ๑๒๕ ๒๕๐  
๒๑. บีกเกอร์ ๑,๐๐๐ ml ๒ ใบ ๒๕๐ ๕๐๐  
๒๒. ขวดวัดปริมาตร ๒๕๐ ml ๒ ใบ ๒๕๐ ๕๐๐  
๒๓. ขวดวัดปริมาตร ๑๐๐ ml ๒ ใบ ๑๒๐ ๒๔๐  
๒๔. แท่งแก้วคน ๖ นิ้ว ๓ แท่ง ๑๒ ๓๖  
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๒๕. กรวยแก้ว ๖๐ มม. ๓ อัน ๔๐ 1๒๐   
๒๖. ที่จับบิวเลต 1 อัน ๒๐๐ 2๐0   
๒๗. จานหลุมโลหะ ๓ ใบ ๒๕ ๗๕   
๒๘. ลวดแมกนีเซียมขดเล็ก ๕ กรัม ๑ ชุด ๑๒๐ ๑๒0   
๒๙. แผ่นทองแดง ๓๐ กรัม ๑ ชุด ๒๐๐ ๒๐0  
๓๐. ที่สูบลมยี่ห้อ Beto ๑ อัน ๗50 ๗๕0  
๓๑. แม่เหล็กแท่งเหลี่ยม ๑๑๕X๑๕ มม. ๑ อัน ๒๕๐ ๒๕0  
๓๒. เข็มทิศกรอบพลาสติก ๔๐ มม. ๕ อัน ๔0 ๒00  
๓๓. สปริงสาธิตคลื่น ๗๕X๑๐๐ มม. ๑ ชุด ๔๕๐ ๔๕0  
๓๔. ชุดทดลองความเค้นความเครียด ๑ ชุด ๑,๗๐๐ ๑,๗๐๐  
๓๕. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอล ๑ กล่อง ๑๘0 ๑๘0  
๓๖. ถุงมือยาง ๕๐ คู่ ๑ กล่อง ๒๕0 ๒๕๐  
๓๗. กล่องพลาสติกใส่สไลต์ ๑ กล่อง ๑๘0 ๑๘๐  
๓๘. ใบมีดโกน ๒ คม ๕ อัน ๒๐ ๑๐๐  
๓๙. ตัวอย่างศึกษากายภาพของสิ่งมีชีวิต ๑ ชุด ๕๐๐ ๕๐๐  
๔๐. กระดาษpH ๑-๑๔ ๑ กล่อง ๑๒๐ ๑๒๐   
๔๑. เอทิลแอลกอฮอล์ ๓.๘ ลิตร ๑ ขวด ๕๕๐ ๕๕๐  
๔๒. เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก แห้ง ๒ ชุด ๓๐๐ ๖๐๐  
๔๓. เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ ๑ ชุด ๓๕๐ ๓๕๐  

รวม ๒0,12๐  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. พัฒนาสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. กระดาษการ์ดสีท าปก A4 1 แพ็ค 15๐ 150  
๒. ลวดเสียบ No.1 ตรามา้ 2 กล่อง 35 35   

2. กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. แผนที่รูปเล่ม 6 เล่ม 135 810  
2. กระดาษการ์ดสีท าปก 150 แผ่น 1 ห่อ 115 115  
3. กาวลาเท็ค 3 ขวด 45 135  
4. ลวดเย็บกระดาษ 6 กล่อง 10 60  
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
3.  ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

๑. กระดาษการ์ดสีท าปก 150 แผ่น 
120 แกรม A4 

2 ห่อ 115 230  

๒. เทปผ้า 1.5 นิ้ว x 8 ม. 2 ม้วน 45 90   
3. สีไม้ 1 กล่อง 135 135  
4. วัสดุอื่นๆ 1 ชุด 1,035 1,035  

4. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
1. ดอกไม้จัดบอร์ด 16 ช่อ  20 320  
2. กระดาษสี 25 แผ่น 6 150  
3. กรรไกร 3 ด้าม 55 165  
4. กระดาษกาว 2 หน้า หนา 1 ม้วน 300 300  
5. กระดาษกาว 2 หน้า บาง 1 นิ้ว 6 ม้วน 45 270  

รวม 4,000  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ ๗,52๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ลูกแชร์บอลหนังยี่ห้อมิกาซ่า 2 ลูก 40๐ 80๐   
2. ตะกร้าแชร์บอลพลาสติก 2 ใบ 195 390  
3. นกหวีด DOLFIN 1 อัน  290 290  
4. ลูกแบตมินตัน FBT 1 โหล ๒5๐ 25๐   
5. ลูกปิงปอง ๑ โหล 50 ๕0  
6. ลูกวอลเล่ย์บอลหนังยี่ห้อมิกาซ่าลาย 4 ลูก 89๐ ๓,56๐  
7. ลูกฟุตบอลหนังอัดเบอร์ 5  3 ลูก ๓9๐ 1,1๗๐  
8. เน็ตปิงปองไนล่อนสีฟ้า 6 ฟุต 3 ชุด 12๐ 36๐  
9. เน็ตปิงปองตาใหญ๋ใส่กล่อง ๑ ชุด ๓0 ๓0๐  

รวม ๗,52๐  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ (๕๕X๒๓ ซม.) ๑ แพ็ค ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   
๒. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ (A๔) 3 แพ็ค ๓๐๐ 9๐๐   
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๓. สีน้ าซากุระ ๑๘ สี ๑ กล่อง ๓๐๐ ๓๐๐  
4. สีโปสเตอร์ 12 ขวด 25 300  
5. พู่กันคละขนาด ๑ ชุด ๒๐๐ ๒๐๐  
6. โฟมบอร์ดสื่อการสอน ๑ ชุด ๓๐0 1,3๐0  

รวม ๔,๐๐๐  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                       กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  งบประมาณ 7,88๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. หม้อนึ่ง ๓ ชั้น ๑ ใบ ๑,๐๐0 ๑,๐๐๐   
๒. กระทะ ๑ ใบ 4๕๐ 4๕๐  
๓. มีด 2 ด้าม 100 2๐๐   
๔. กะละมัง 4 ใบ 50 200  
๕. จานเปลเมลานีน ๑ โหล ๒๖0 2๖0  
๖. ตะหลิว ๒ ด้าม 120 240  
๗. จวักตักแกง 3 ด้าม ๑20 ๓60  
๘. ทัพพีสแตนเลส ๒ ด้าม ๑๒0 ๒๔0  
๙. ช้อนส้อม ๑ โหล ๑๕๐ ๑๕๐  

๑๐. เปลี่ยนถังแก๊ส ๑ ถัง ๓๘๐ ๓๘๐  
11. หม้อแกง 2 ใบ 500 1,000  
๑2. แก้วน้ า 3 โหล ๑2๐ 36๐  
๑3. ถาด 3 ใบ 1๘๐ 54๐  
๑4. ด้ามจอบไม้ ๑๐ ด้าม ๒๕๐ ๒,๕๐๐  

รวม 7,88๐  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  งบประมาณ 9,5๐๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. กระดาษการ์ดสีท าปก เอ 4 2 ห่อ 1๕0 ๓00  
2. ปากกาไวท์บอร์ด ๒ โหล ๓๐๐ ๖๐๐  
3. แฟ้มเอกสาร ๔ แฟ้ม ๑๒๕ ๕๐๐  
4. ลวดหนีบกระดาษ ๑ โหล ๑๘๐ ๑๘๐  



๖๓ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๕. แลกซีน ๖ อัน ๗๕ ๔๕๐  
๖. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ เอ ๔ ๔ ห่อ ๒๐๐ ๘๐๐  
๗. สีไม้ Collen 12 ส ี ๕ กล่อง ๖๕ ๓๒๕  
๘. ซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง ๑๒ ซอง ๒๐ ๒๔๐  

รวม ๓,๓๙๕  
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

1. ไวนิล ๑ แผ่น ๘๔๐ ๘๔๐  
2. อุปกรณ์ตกแต่งเวที ๑ ชุด 900 90๐  
3. ปากกา ๔ กล่อง 35๐ ๑,400  
4. พวงกุญแจ ๒๐ อัน ๒๐ ๔๐๐  
5. กระเป๋าดินสอ 12 อัน 25 300  
๖. กาว ๒ หน้า ๓ ม้วน ๒๐๐ ๖๐๐  
๗. อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 1 ชุด 165 165  
๘. ขนมปังปีบ ๖ ปีบ 1๕0 ๙00  
๙. สีไม้ Master Art ๑๒ สี ๑๒  ๕๐ ๖๐๐  

รวม ๖,1๐๕  
รวมทั้งสิ้น 9,5๐๐  

 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ผู้เรียนมีความตระหนักในการเรียนรู้
จากสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลายอย่างมี
ความสุข 
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี สื่อสาร คิด  
วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลน ามา

ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

- การทดสอบวัดผลทางการเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
- การทดสอบระดับชาติ O-net  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

- แบบรายงานผลการเรียน 
- ผลการทดสอระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
- ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
-ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๗.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

     ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน  
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                    
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน, ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนใน 

เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์, สถานีต ารวจขอนหาด, องค์การ 
บริหารส่วนต าบลขอนหาด, วัดในชุมชน และหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี ชูช่วย  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ มีนาคม ๒๕๖5  -  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล  
           ระบบงานกิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่ส าคัญ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจากปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆที่เป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สานสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนานักเรียน โดยผ่าน
กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้อง
พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกด าเนินชีวิตอย่าง
ผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม 
 จากเหตุผลดังกล่าว ทางงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์จึงมีความตระหนักถึง
ความส าคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือให้กระบวนการ
ท างานเป็นระบบมีความชัดเจน ด้วยการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆที่มีคุณภาพเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความส าเร็จของงานย่อม
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต่อไป 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
          2.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒.2 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 2.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

               - ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
วันส าคัญต่างๆของโรงเรียน 
        - ร้อยละ 9๐ ของนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

๓.๒ คุณภาพ 
                  - นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรม 
อันพึงประสงค ์
         - โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖5 

นายชาตรี ชูช่วย 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย มีนาคม ๒๕๖5 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

   ๑. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
   ๒. กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
   ๓. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   ๔. กิจกรรมวันส าคัญ 
       ๔.๑ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
       ๔.๒ กิจกรรมวันไหว้ครู 
       ๔.๓ กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 
       4.4 วันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 
       ๔.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       ๔.6  กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
       ๔.๗  กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ 

 
๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖5 
๒๔ – ๒5 มิถุนายน  ๒๕๖5 

 
 
 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
มิถุนายน ๒๕๖5 

3 มิถุนายน ๒๕๖5 
 

กรกฏาคม ๒๕๖5 
 

28 กรกฏาคม ๒๕๖5 
 

29 กรกฏาคม ๒๕๖5 
12 สิงหาคม ๒๕๖5 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    ๔.๗ กิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ 

   ๔.๘ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
   ๔.๙ กิจกรรมวันมาฆบูชา 
   ๔.๑๐ กิจกรรมวันสารทจีน 

๕ ธันวาคม ๒๕๖5 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖5 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

 

๔. ติดตามผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 
๕. ประเมินผล สรุป/รายงาน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณทั้งหมด จ านวน    9,0๐๐   บาท 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                   กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 5,0๐๐ บาท 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าไวนิลชื่อโครงการ ๑ ผืน ๕๐๐ ๕๐๐  
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 75๐  1,5๐๐  
๓. ค่าอาหารนักเรียน 60 คน 

จ านวน 1 มื้อ 
60 คน 50 3,00๐  

รวม 5,0๐๐  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
           กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด งบประมาณ ๑,0๐๐ บาท 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าไวนิล ๑ ผืน 5๐๐ 5๐๐  
๒. ค่าของที่ระลึก ๑ ชิ้น 5๐๐ 5๐๐  

รวม ๑,0๐๐  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                           กิจกรรมวันส าคัญ งบประมาณ ๓,0๐๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าไวนิล 2 ผืน ๕๐๐   ๑,0๐๐  
๒. ค่าวัสดุส าหรับตกต่างสถานที่ ๑ ชุด ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  
      
      

รวม ๓,0๐๐  
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๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๖.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั่ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

ตรวจสอบเอกสาร แบบตรวจสอบ 

๖.๒ ครทูี่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมขนหน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร แบบตรวจสอบ 

๖.3 ร้อยละผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตรวจสอบเอกสาร แบบตรวจสอบ 
 

๖ .4  ร้ อยละผู้ เรี ยนมี ทั กษ ะชี วิ ต  มี ทั กษ ะ
กระบวนการท างานเป็นทีม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ประเมิน สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
 ๗.๒ นักเรียนเกิดระเบียบวินัยและความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน ท าให้กิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๗.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

 
ลงชื่อ  ………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ    

                                                 (นายชาตรี ชูชว่ย) 
              ต าแหน่ง  ครู 
 

                                          
                                          ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายชาตรี ชูช่วย) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 
     ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
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ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   แข่งขันกีฬา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ ๒ การสร้างความเสมอภาคในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนวัยเรียนทุกคน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่งของชาติ การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้
เจริญเติบโตพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมนั้น การพัฒนาทางกายและจิตใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็น ต้องให้การส่งเสริมดูแลรักษา ร่างกายและจิตใจจะพัฒนาได้ดีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยกิจกรรมด้านการกีฬา
เป็นสื่อ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ ตาม
ความสนใจและตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยอาศัยกระบวนการด้านกีฬา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรัก
กีฬา อันจะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยง
อบายมุข รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้เป็นก าลังหลักในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย และเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคนมีพัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโตตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีพัฒนาทางร่างกายและเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาและได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 



๗๑ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
 

๖. 
 

วางแผนการด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
เสนอโครงการ/กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
ด าเนินงาน/จัดกิจกรรม 
ติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
ประเมินผลและสรุปการประเมินผลรายงาน 

มีนาคม ๒๕๖5 
พฤษภาคม ๒๕๖5 
กรกฏาคม ๒๕๖5 
กรกฏาคม ๒๕๖5 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖5 

 
 ๓๐ มีนาคม ๒๕๖6 

นางฉลวย หนูผุด 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณทั้งหมด จ านวน  ๒4,๑๐๐ บาท 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประจ าสี ๓ ๗๐๐ ๒,๑๐๐  
๒. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ๑ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  
3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกรีฑาอ าเภอ ๑ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐  

รวม 2๔,๑๐๐  
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียน รร.ขอนหาดประชาสรรค์
ทุกคน มีพัฒนาการทางร่างกายและ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ใช้
เวลาว่ างให้ เกิ ดประโยชน์ และได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
๒. นักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาใน
ระดับต่าง ๆ 

สังเกต 
 
 
 
 

ดูผลจากการคัดเลือกเป็นตัวแทน 

การสังเกต 
 
 
 
 

การสังเกต 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคน มีพัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
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ลงชื่อ…………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
              (นางฉลวย หนูผุด) 

                           ต าแหน่ง  ครู 
 

                                        
                                          
                                          ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายชาตรี ชูช่วย) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางภัทรา   พงศาปาน) 
  ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ ๒ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                                มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี ชูช่วย 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6   
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แนะแนว 
นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้น าพัฒนาตนเองได้และส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ คิดวิเคราะห์ได้ 
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข 
๒. วัตถุประสงค์ 
  2.๑ เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 ๒.2 เพ่ือฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

     ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ทุกคนได้เข้ารว่มกิจกรรมตามความสนใจ   
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทุกกิจกรรม 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
๓. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๔. นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
๕. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ มีนาคม ๒๕๖5 นายชาตรี ชูช่วย 
๒. เสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖5 
๓. จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

พฤษภาคม ๒๕๖5  
– มีนาคม  ๒๕๖6 

๔. ติดตามการจัดกิจกรรม พฤษภาคม ๒๕๖5 – 
มีนาคม ๒๕๖6 

๕. ประเมินผลและสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร มีนาคม ๒๕๖6 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน  ๒8,๐๐๐  บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
๑. ค่าอาหารครูจ านวน 5 มื้อ  

จ านวน 13 คน 
65 50 3,25๐  

๒. ค่าอุปกรณ์ฐานเดินทางไกล 5 400 2,๐๐๐  
๓. ค่าอาหารเที่ยงขณะเดินทางไกลของ

ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน 104 คน 
104 25 ๒,6๐๐  

4. ค่าเชือกมนิลาประกอบฐานผจญภัย 
ขนาด 14 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร 

1 ๒,5๐๐ ๒,5๐๐  

5. ค่าตู้ล าโพงกลางแจ้ง ขนาด 10 นิ้ว 2 3,5๐๐ 7,0๐๐  
6. ค่าไวนิลและอุปกรณ์ตกแต่งกอง

อ านวยการ 
1 650 650  

รวม ๑8,๐๐๐  
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๑. ของที่ระลึกวันปัจฉิมนิเทศ ๕๐ ชิ้น ๑๐๐ ๕,๐๐๐  
๒. ตกแต่งเวที   1,๐๐๐  

รวม 6,๐๐๐  



๗๕ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
กิจกรรมแนะแนว 
๑. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการออกแนะแนว

โรงเรียนในเครือข่าย 
  ๔,๐๐๐  

รวม 4,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๒8,๐๐๐  

 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 
๒. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การ
ท างานสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
เป็นอย่างดี 
๓.นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๔. นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และ
ปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
๕. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็น 
คนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 

     บันทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 
     สังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
แบบบันทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 
แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๗.๒ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทุกกิจกรรม 

 
 

 
ลงชื่อ  ………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ    

                                                (นายชาตรี ชูช่วย) 
             ต าแหน่ง  ครู 
 

                                          
                                          ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายชาตรี ชูช่วย) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ          ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  พัฒนาระบบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน, ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนใน 

เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์, สถานีต ารวจขอนหาด, องค์การ 
บริหารส่วนต าบลขอนหาด, วัดในชุมชน และหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  -  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร 
เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ 
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ของทุกคน จน
น าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     ดังนั้น การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์นั้นมีนโยบายการ
ด าเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถดูแล ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนให้ครอบคลุมทุกมิติ ในการใช้ชีวิตของนักเรียน อีกทั้งจะมี
การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในด้านการรักสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการใช้ชีวิต สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข ซึ่งทางโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ได้
มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และจะมีการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ทันโลก 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้นักเรียนก้าวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามที่สังคมคาดหวัง  
 จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์จึงมีความตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มี 
คุณภาพ มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

               - ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้รับการด าเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
        - ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

๓.๒ คุณภาพ 
                  - นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
         - โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนการด าเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕ 

นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์ 

๒. เสนอโครงการ  /กิจกรรม  /ค่าใช้จ่าย  มี.ค. ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

   1. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจ า
ภาคเรียน 
   2. กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 
ก.ค./ธ.ค. 25๖๕ 

 
มิ.ย.-ก.พ. ๒๕๖๖ 

 
พ.ค.-มี.ค. 2566 

๔. ติดตามผลการด าเนินงาน มี.ค. ๒๕๖6  
๕. ประเมินผล สรุป/รายงาน ๓๐ มี.ค. ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณท้ังหมด จ านวน    6,000 บาท 
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ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งบประมาณ 3,๐๐๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าวัสดุ ๑ ชุด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
2. ค่าตอบแทนวิทยากรการเสริมสร้าง

ศักยภาพและความสามารถนักเรียน 
2 คน 500 ๑,000  

3. ค่าไวนิล 1 ผืน 1,000 1,000  
รวม 3,๐๐๐  

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

                กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน งบประมาณ 1,0๐๐ บาท 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าวัสดุส านักงาน ๑ ชุด 1,000 1,000  

รวม 1,0๐๐  
 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย งบประมาณ 2,00๐ บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าไวนิล ๑ ผืน ๕๐๐ ๕๐๐  
๒. ค่าวัสดุ ๑ ชุด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
3. ค่าเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๒๕๐ ๕๐๐  

รวม 2,000  
รวมทั้งสิ้น 6,000  
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๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๖.๑ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 

ตรวจสอบเอกสาร แบบตรวจสอบ 

๖.๒ ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร แบบตรวจสอบ 

๖.๓ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

แบบตรวจสอบ 
บันทึกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

แบบประเมิน 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
 ๗.๒ นักเรียนเกิดระเบียบวินัยเกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมที่
พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๗.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ครูประจ าชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

 
ลงชื่อ  ………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ    

                                             (นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์) 
             ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

 
                                          
                                          ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายชาตรี ชูช่วย) 
                               ต าแหนง่ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 
   ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ          ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ 
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โครงการ  พัฒนาห้องเกียรติยศ 
สนองจุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ ๕ จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ มีนาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยความคิดริเริ่มของผู้น าชุมชนและผู้น า
ท้องถิ่น ประกอบด้วย นายแสง โกสีย์รัตนาภิบาล ข้าราชการครู ต าแหน่งครูใหญ่ นายค านึง พงศาปาน ข้าราชการ
ครู  พ.ต.ต.(หญิง) สุภาณี บุญทองคง (ยศขณะนั้น) พร้อมด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนหลายท่าน ได้
ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอตั้งโรงเรียน โดยขอใช้พ้ืนที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านโคกโหนด 
(ปัจจุบันบ้านตรอกแค) จ านวน ๗๓ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา กรมที่ดินได้อนุญาตให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การน าของ
ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน 
     โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เห็นความส าคัญของการประกาศเกียรติคุณของคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียน 
อดีตผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ดังนั้นจึงจัดท าโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีและการเชิดชูเกียรติคณะบุคคลที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทรงคุณค่าส าหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงห้องเกียรติยศ และเชิดชูเกียรติคณะบุคคลที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

๒.๒ เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าส าหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

       โรงเรียนมหี้องเกียรติยศจ านวน ๑ ห้อง เพ่ือจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของคณะบุคคลที่มี
คุณูปการต่อโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

๓.๑.๒ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับ
สถาบัน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๘๓ 
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  3.2.1 โรงเรียนมีห้องส าหรับจัดเก็บ และแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของคณะบุคคลที่มีคุณูปการต่อ  
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ที่สวยงามและสมเกียรติ 

  3.2.2 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับ
สถาบัน 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขัน้เตรียมการ (PLAN) 

- ประชุมวางแผนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ 
 

 
มีนาคม 2565 

 
นางสุวรรณี เกื้อสังข์ 
คณะครูโรงเรียน 
ขอนหาดประชาสรรค์ 

2. ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
- ประชุมวางแผนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ 
 

 
มีนาคม 2565 

 

 
คณะด าเนินงาน 
ตามค าสั่ง 

3. ขั้นประเมินผลโครงการ (Check) มีนาคม 2566 คณะด าเนินงาน 
ตามค าสั่ง 

4. ขั้นสรุป รายงานผลและปรับปรุง (Action) 
- ตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายแผนการด าเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 
- สรุปรายงานผล 

มีนาคม 2566 คณะด าเนินงาน 
ตามค าสั่ง 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

งบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน    ๓0,000    บาท 
 

 

 

 

 

๘๔ 
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ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าจ้างท าเวทีขนาด 3 x 6 เมตร ๑  เวท ี ๓0,000     ๓0,000  

รวม ๓0,๐๐๐  
 

๖.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ห้องเกียรติยศได้รับการพัฒนา 
และมีการเชิดชูเกียรติคณะบุคคล 
ที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์ 

-การสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้า
เยี่ยมชม 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

2. มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า 
ส าหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ประชาชนทั่วไป 

- ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้า
เยี่ยมชม 
- สังเกตการใช้งาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีห้องเกียรติยศ และเชิดชูเกียรติคณะบุคคลที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
7.2 นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า 

 
 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

    ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
 ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายไพโรจน์ ชุมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๘๕ 
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ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นางภัทรา   พงศาปาน) 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๖ 
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โครงการ  พัฒนาอาคารโรงฝึกงาน 
สนองจุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๕ จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ มีนาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยความคิดริเริ่มของผู้น าชุมชนและผู้น า
ท้องถิ่น ประกอบด้วย นายแสง โกสีย์รัตนาภิบาล ข้าราชการครู ต าแหน่งครูใหญ่ นายค านึง พงศาปาน ข้าราชการ
ครู  พ.ต.ต.(หญิง) สุภาณี บุญทองคง (ยศขณะนั้น) พร้อมด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนหลายท่าน ได้
ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอตั้งโรงเรียน โดยขอใช้พ้ืนที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านโคกโหนด 
(ปัจจุบันบ้านตรอกแค) จ านวน ๗๓ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา กรมที่ดินได้อนุญาตให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การน าของ
ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เห็นความส าคัญของการประกาศเกียรติคุณของคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียน อดีต
ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ดังนั้นจึงจัดท าโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีและการเชิดชูเกียรติคณะบุคคลที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทรงคุณค่าส าหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงโรงฝึกงานของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

๒.๒ เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.1 โรงเรียนมโีรงฝึกงานจ านวน ๑ หลัง  
๓.๑.๒ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ในการฝึกวิชาชีพ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจ

กับสถาบัน 
 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๘๗ 
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  3.2.1 โรงเรียนมีโรงฝึกงานที่พร้อมในการฝึกวิชาชีพ 
  3.2.2 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ในการฝึกวิชาชีพ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจ

กับสถาบนัที่สอนวิชาชีพพ้ืนฐาน 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

- ประชุมวางแผนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาอาคารโรงฝึกงาน 
 

 
มีนาคม 2565 

 
นางสุวรรณี เกื้อสังข์ 
คณะครูโรงเรียน 
ขอนหาดประชาสรรค์ 

2. ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
- ประชุมวางแผนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาอาคารโรงฝึกงาน 
 

 
มีนาคม 2565 

 

 
คณะด าเนินงาน 
ตามค าสั่ง 

3. ขั้นประเมินผลโครงการ (Check) มีนาคม 2566 คณะด าเนินงาน 
ตามค าสั่ง 

4. ขั้นสรุป รายงานผลและปรับปรุง (Action) 
- ตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายแผนการด าเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 
- สรุปรายงานผล 

มีนาคม 2566 คณะด าเนินงาน 
ตามค าสั่ง 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

งบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน    ๓0,000    บาท 
 

 

 

 

 

 

๘๘ 
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ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าจา้งท าตู้เก็บอุปกรณ์แต่ละชนิด 

(ไฟฟ้า, งานไม้, การประกอบอาหาร) 
๑  รายการ ๓0,000     ๓0,000  

รวม ๓0,๐๐๐  
 

๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. อาคารโรงฝึกงานได้รับการ 
พัฒนาให้มีคุณภาพ 

- การสังเกตและสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

2. มีแหล่งการเรียนรู้ที่มี 
ประสิทธิภาพ พร้อมแก่การเรียนรู้ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกตการใช้งาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 โรงเรียนมีอาคารโรงฝึกงานที่พร้อมแก่การเรียนรู้ 
7.2 นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 
 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

    ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
 ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายไพโรจน์ ชุมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

๘๙ 
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ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นางภัทรา   พงศาปาน) 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ 
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรเป็นหัวใจและกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่างๆให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามนโยบาย พันธกิจหลักของหน่วยงาน การพัฒนาแนวความคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร จะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ 
สร้างความรักสามัคคี และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาองค์กร เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ในองค์กร ท าให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูต้องจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นพ่ีเลี้ยง คอยดูแล แนะน า เพ่ือให้นักเรียนเหล่านั้นสร้างองค์ความรู้ได้
อย่างถูกต้องและเป็นจริง รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล และอบรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดที่ควรจะส่งเสริมให้พัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
 ๒.๒ เพ่ือจ้างครูผู้สอนในสาขาที่ขาดแคลน 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

  3.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  3.1.2 ครูเข้าร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดปีการศึกษา 2565 
    

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ครูได้เข้าร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. P จัดท าโครงการน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มีนาคม ๒๕๖5 นางฉลวย หนูผุด 
๒. D ด าเนินโครงการ 

- จ่ายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน (การเงิน) 
- จ่ายค่าประกันสังคม (การเงิน) 
- จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖5 -
มีนาคม ๒๕๖6 

๓. C ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
๔. A รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ือ

น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในปีต่อไป 
มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน  ๒5๒,40๐ บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ครูเขา้ร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๑๓ คน - ๑๒,๐๐๐  
๒. ค่าจ้างครูผู้สอนคอมพิวเตอร์/ฟิสิกส์ ๒ คน ๑14,๐๐๐ ๒28,๐๐๐  
3. ค่าจ้างนักการ 1 คน 7,50๐ 7,50๐  
4. ค่าประกันสังคม 2 คน 5,70๐ 11,40๐  
5. หมึก Printer HP Laser jet P 1006 ๑ หลอด ๙๕๐ ๙๕๐  
6. คัดเตอร์  ๑ อัน ๕๐ ๕๐  
7. หมึก Print Canon Pixma G 2010 4 ส ี ๙๕๐ ๙๕๐  
8. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Asus 1 เครื่อง 22,403 22,403  
9. กระดาษปก 1 ห่อ 80 80  

รวม 371,533  
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความมุ่งหวัง
ของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
๒. มีครูครบตามเกณฑ์ 
 

ประเมินตามสภาพจริง แบบสอบถาม 
 
 
 

 
 



๙๔ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

7.2 ครูได้เข้าร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และสามารถน าผลที่ได้รับมาแก้ปัญหาการจัดการเรียน 
การสอนได้ 
 

 
       

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
           (นางฉลวย หนูผุด) 

                        ต าแหน่ง  คร ู
                                        
                                          
                                          ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางฉลวย หนูผุด) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                   นิเทศภายใน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ ๓  ส่งเสร ิมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ ๔  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
ผู้รับผิดขอบโครงการ     นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  ๒๕๖5 – กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกข้ันตอน อันประกอบด้วย  หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคมและท้องถิ่น  สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถสะท้อนขีดความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ตรงความเป็นจริง ถึงแม้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งจะสามารถ
ด าเนินการ ได้ครบถ้วนได้ตามองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน  แต่ถ้าหากขาดการติดตามตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนอาจไม่บร รลุ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น กระบวนการนิเทศ ติดตามผล และ
รายงานผลอย่างเป็นระบบและเป็นกัลยาณมิตรจะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนเองได้ 
๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ     

   3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   3.1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ และน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป  
๓.๒ ด้านคุณภาพ  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนหรือผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) เฉลี่ย 
สูงขึ้นร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระ 
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๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ 

การศึกษา สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
๒. ศึกษาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
๓. ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการ 

พัฒนาโครงการ 
๔. จัดท าโครงการและเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวกัญจนพร   
พรหมแก้ว 
 

๒. ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการ 

และมอบหมายภาระงาน 
๒. ด าเนินงานตามโครงการ 

- นิเทศการสอนภายในโรงเรียน 

พฤษภาคม  ๒๕๖5 

๓. ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการก าหนด 

พฤษภาคม  ๒๕๖5 
- 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

๔. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 
๑. สรุปประเมินโครงการ 
๒. จัดท ารายงานโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

จ านวนเงิน   -   บาท 
 
 

๖.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
๑. ครูผู้สอนจัดส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการจัด
ประสบการณ์ ร้อยละ ๘๕ 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

๒. ครูผู้ สอนได้รับการนิ เทศชั้น
เรียน เยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๓. ห้องเรียนได้รับการจัดสอนแทน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 
๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
- ทดสอบ 
- ประเมิน 
 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 
 

 
๗. ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๒ ครูมีขวัญก าลังใจและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๗.๓ นักเรียนมีความรู้และทักษะเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน 

 
 
                                          ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว) 
     ต าแหน่ง  คร ู

 
 
 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางภัทรา  พงศาปาน) 

   ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  ศึกษาดูงาน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ ๔  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเตรียมความพร้อม ต้องพัฒนา
ตนเองให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การศึกษาดูงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มา
ประสบการณ์ตรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันสถานการณ์สามารถพัฒนา
สมรรถนะตนเองสู่การพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพผู้เรียนได้ดียิ่งข้ึน 
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะในองค์กร 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จ านวน ๑7 คน       
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสู่สากล 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักใคร่ ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าโครงการน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มีนาคม ๒๕๖5 นางฉลวย หนูผุด 
๒. - ส ารวจความต้องการสถานที่ดูงาน 

- ด าเนินการขออนุญาตการไปศึกษาดูงาน 
- ประสานงานติดต่อเอกสารและข้อมูล 
- เดินทางไปศึกษาดูงาน 

ตุลาคม ๒๕๖5  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓. อภิปรายผลการศึกษาดูงานและประเมินโครงการ ธันวาคม ๒๕๖5 นางฉลวย หนูผุด 
๔. รายานผลโครงการ มกราคม ๒๕๖6  
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบอ่ืนๆ) 

จ านวน  ๖๒,๒0๐ บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าจ้างเหมารถ ๑ คัน - ๒๒,๐๐๐  
๒. ค่าท่ีพัก ๗ คืน ๓,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐  
๓. ค่าอาหาร ๘ วัน ๒,๔0๐ 1๙,๒0๐  

รวม ๖๒,๒0๐  
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียนและมีความเป็นสากล 
 ๗.๒ บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะและเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ปรับปรุงพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
       

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
           (นางฉลวย หนูผุด) 

                        ต าแหน่ง  คร ู
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     ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางฉลวย หนูผุด) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 
 

ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  สานสัมพันธ์เครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาต าบลขอนหาด 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด  
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสถานบันครอบครัว 
เศรษฐกิจและสถาบันการศึกษา หากโรงเรียนต่างๆได้เล็งเห็นความส าคัญและร่วมมือจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่าง
รู้เท่าทัน น่าจะสามารถพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขอนหาดที่เล็งเห็นความส าคัญของการ
ร่วมมือกับโรงเรียนประถมศึกษาในต าบลขอนหาด ในการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้เป็นรูปธรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงได้จัดท าโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาต าบลขอนหาดขึ้น  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนในต าบลขอนหาด 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในต าบลขอนหาดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน 
 

๓. เป้าหมาย 
          ๓.๑ ด้านปริมาณ 
                      ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในต าบลขอนหาด จ านวน ๖ โรงเรียน
ได้พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันตลอดปีการศึกษา ๒๕๖5 
          ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

 โรงเรียนในต าบลขอนหาดทั้ง ๖ โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖5 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖5 

นางสุวรรณี เกื้อสังข์ 

๒. พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนบ้านขอนหาด 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖5 
๑๘ มกราคม ๒๕๖6 

นายธรรศ พงศาปาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓. พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ณ โรงเรียนบ้านตรอกแค 
๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖5 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

นายธีรกร นวนหอม 

๔. พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนวัดควนใส 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖5 
 

นายประหยัด บุญรินทร์ 

๕. พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 

๑๔ กันยายน ๒๕๖5 
 

นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร 

๖. พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนบ้านไสถิน 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖5 
 

นางสาวปิลันธนา ขวัญทองยิ้ม 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน    -    บาท 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 -  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนในต าบลขอนหาด 
-  พัฒนาการศึกษาของนักเรียนในต าบล
ขอนหาดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในต าบลขอนหาดมีความสัมพันธ์อันดี 
ต่อกัน 
 ๗.๒ สามารถพัฒนาการศึกษาและอ่ืนๆของนักเรียนในต าบลขอนหาด 
 
 

 
       

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
                (นางฉลวย หนูผดุ) 

                             ต าแหน่ง  คร ู
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               ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางฉลวย หนูผุด) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 
 

ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ ๕ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

โครงการ   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มุ่งเน้น 
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เน้นเรื่องการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ด้วยเหตุผลนี้การยกระดับมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจึงจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพ นอกจากนี้ให้มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงกลไกและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ผ่านมาทั้งสามครั้ง จึงจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สี่ และให้เห็นผลการด าเนินการที่ชัดเจน และน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพมามาตรฐาน
การศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ 
ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
๒.  วัตถุประสงค ์

2.๑ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 ๒.2 เพ่ือให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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 2.๓ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป อยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ คณะครูและบุคลากรร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓.๑.๒ คณะครูและบุคลากรร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างน้อยปี ๑ ครั้ง 

๓.๑.๓ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๒.๒ โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

        ๓.๒.๓ โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนพัฒนาระบบกระประกันคุณภาพการศึกษา มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
๒. ด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

- แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-  ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา 
- ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
พฤษภาคม 2565 

 
พฤษภาคม 2565 

 
ตลอดปีการศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๓. ขั้นติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง 
- รายงานครั้งที่ ๑ 
- รายงานครั้งที่ ๒ 
-ประเมินโครงการ  

 
ตุลาคม ๒๕๖5 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
มีนาคม ๒๕๖6 

นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 

๔. ขั้นรายงานผล  มีนาคม ๒๕๖6 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
  

๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ านวน   ๓,14๐ บาท 
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ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. หมึกเครื่องพิมพ์ cannon 4 ขวด ๓๕๐ 1,40๐  
๒. กล่องพลาสติก (100 ลิตร) 4 ใบ 400 1,60๐  
๓. กาวสองหน้าบาง (0.5 นิ้ว) 4 ม้วน 35 14๐  

รวม ๓,14๐  
 

๖.  การวัดและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษามีผลการประเมิน 
คุณภาพภายในระดับยอดเยี่ยม 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมิน 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

๒. สถานศึกษาผ่านการรับรอง 
มาตรฐานการประเมินคุณภาพจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมิน 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

๓. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มี 
ความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา
ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม -แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 ๗.๒  สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในระดับยอดเยี่ยม 
 ๗.๓ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาระดับมากข้ึนไป 
 
 
 
                                         

          ลงชื่อ............................ ............................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย) 

   ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
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ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ     
        ( นางสุวรรณี เกือ้สังข์ ) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรา พงศาปาน 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  มีนาคม  ๒๕๖5 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวดที่ ๕ ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา ๔๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทน ๖ องค์กร ได้แก่ 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นภารกิจหน้าที่ของสถานศึกษาที่
จะต้องจัดและส่งเสริมให้การด าเนินงานได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจัดการศึกษาภาค
บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันการศึกษาต้องมีความรู้ 
ความสามารถ รู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ดังนั้นโรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อ
สถานศึกษา 
            2.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
  2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
                   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง   

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน

ต่างๆของสถานศึกษา และประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนโครงการ 
- ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีนาคม  ๒๕๖5 นางภัทรา พงศาปาน 

๒. เสนอโครงการค่าใช้จ่าย/กิจกรรม 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯครั้งที่ 1 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯครั้งที่ 2 

มิถุนายน  ๒๕๖5 
 

๓. ประเมินการด าเนินงาน 
- จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน 

มีนาคม  ๒๕๖6 

๔. รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปและรายงานผล 

มีนาคม  ๒๕๖6 

 

๕ .  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าจัดการประชุม ๒ ครั้ง ๒,๒๐๐ ๔,๔๐๐  
๒. แฟ้มเอกสาร A ๔ ๒ แฟ้ม   ๑๒๕   ๒๕๐   
๓. กระดาษโฟโต้ ๑๘๐ แกรม ๑ ห่อ ๒๐๐ ๔,๐๐๐  
๔. ลวดหนีบกระดาษ ๑ กล่อง ๑๕๐ ๑๕๐  

รวม   ๕,๐๐๐  
 

๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑ .จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการประชุม และการด าเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

- การเข้าร่วมประชุม 
- การสอบถามความพึงพอใจ 
- ท าแบบประเมินโครงการ 

- รายงานการประชุม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปผลการประเมินโครงการ 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสถานศึกษา 
         .๗ ๒ เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
          ๗.๓ มีความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางภัทรา พงศาปาน) 

     ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
 
ลงชื่อ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางภัทรา  พงศาปาน) 

     ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่ดีในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า  มีความต้องการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเฉพาะการจัดวางโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียน บ่งบอกถึงการกระจาย
อ านาจ  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคล่องตัว ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่ผนึกก าลังสร้างสรรค์แบบ
กัลยาณมิตร  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตั้งแต่
การวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงเพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ  
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนด  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูงสุดต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

2.๑   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบที่ดี  มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.2   เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจ 

ที่ก าหนดไว้   
               

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 
      โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการครอบคลุมภารกิจ ตามกรอบโรงเรียนนิติบุคคลโดยมีการ

ด าเนินงานตามคู่มือบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคลภายในปี  ๒๕๖5 
 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

            ระบบบริหารและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีคุณภาพมากขึ้น  บรรลุเป้าประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนโครงการ มีนาคม  ๒๕๖5 นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
๒. เสนอโครงการกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย มีนาคม  ๒๕๖5 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 

- จัดระบบข้อมูลงานสารบรรณโรงเรียน 
- จัดท า พัฒนา ระบบการจัดเก็บรักษา
เอกสาร รับ-ส่งหนังสือและสารสนเทศ 
- ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ
สถานศกึษา มูลนิธิโรงเรียน 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

มีนาคม  ๒๕๖5 - มีนาคม  ๒๕๖6 

๔. ประเมินการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
            จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
งานสารบรรณ 
๑. เครื่อง Print สี Brother รุ่น DCP-T310 1 เครื่อง 4,990 4,990  
๒. หมึกอิงค์เจ็ท 4 สี Brother Bt-D60Bk 2 ชุด 230 460  
๓. DL เครื่องเย็บกระดาษ 0221 1 เครื่อง 55 55  
๔. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 (26/6) ๑ กล่อง 45         45  
๕. ปากกาลบค าผิด 1 ด้าม ๖5         65  
6. คัตเตอร์ ๙ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๑ ด้าม ๖๐ ๖๐  
7. คัตเตอร์ ๑๘ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๑ ด้าม ๘๐ ๘๐  
8. ใบมีดคัตเตอร์ ๙ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๔ หลอด ๑๐ ๔๐  
9. ใบมีดคัตเตอร์ ๑๘ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๒ หลอด ๓๐ ๖๐  

10. แฟ้มสันกว้าง A4 หนา 3 นิ้ว ตราช้าง 4 แพ็ค 50๐ 2,00๐  
11. แฟ้มใส่เอกสารขนาด A4 15 แฟ้ม 30         450  
12. หนังสือส่ง ๒ เล่ม  7๐         140  
13. หนังสือรับ ๕ เล่ม  7๐         ๓๕๐  
14. ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์/เครื่องพริ้นเตอร์         1,255  

รวม    ๑๐,๐๐๐  
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๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ ๙๐ 

- ท าแบบประเมินโครงการ - แบบประเมินโครงการ 
- สรุปผลการประเมินโครงการ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

.7 1 ระบบการบริหารจัดการเป็นระบบที่ดี มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          2.7  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
 
 

 
ลงชื่อ                                        ผู้เสนอโครงการ 
            (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

      ต าแหน่ง  คร ู
 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ                  ผู้อนุมัตโิครงการ 
       (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                 โครงการเผยแพร่เกียรติยศและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ๑ มีนาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้รัฐต้อง
จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สร้างความเสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นตามธรรมชาติ ความถนัดความ
สนใจและศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนสู่ชุมชน จึงสมควรให้มีการจัดท าโครงการเผยแพร่
เกียรติยศและประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/
โครงการต่างๆของโรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ตลอดจนสาธารณะชนได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

๒.วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 

  ๒.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน 
๒.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ    

๓.๑.๑ บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
  ๓.๑.๒ บุคลากรภายในโรงเรียนมีผลงาน ตลอดจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

๓.๒ ด้านคุณภาพ   
๓.2.๑ บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียนและชุมชน ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

 3.2.2 บุคลากรภายในโรงเรียน และนักเรียน มีผลงานเผยแพร่มีความภูมิใจในผลงานที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. Plan  

 - จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ                 
มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 

๒. Do 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - ขออนุมัติใช้งบประมาณ 
 - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรม
ของครู นักเรียน โรงเรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖5 -  
มีนาคม ๒๕๖6 

๓. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
 - ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

พฤษภาคม ๒๕๖5 –  
มีนาคม ๒๕๖6 

๔. สรุปและรายงานผล 
 - จัดท าเล่มรายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           จ านวน  ๒,๖๐๐  บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์  1 รายการ 3,0๐๐ 3,0๐๐  

รวม 3,0๐๐  
 
 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆผลงาน งาน/
กิจกรรมต่างๆของบุคลากร นักเรียน
และโรงเรียนได้เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน 
 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 



๑๑๗ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนทุกคนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
๗.๒  บุคลากรภายในโรงเรียนมีผลงาน ตลอดจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

          ๗.๓  บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ภูมิใจเมื่อได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่
โรงเรียนจัดให้ 
             ๗.๔  บุคลากรภายในโรงเรียนและนักเรียน มีผลงานเผยแพร่ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

      ลงชื่อ                  ผู้เสนอโครงการ    

                                          (นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย) 
                                                            ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 

 
 
ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา  พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ          ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   สัมพันธ์ชุมชน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม  ๒๕๖5 - มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแนวทางการจัด
การศึกษาตามมาตราที่ ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชนกับโรงเรียน 

โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นสิ่งส าคัญทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งท าให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถน าชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการ
ประสานงานก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชนในอันที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒.2 เพ่ือให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
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  ๒. ชุมชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 
 3.๒ ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียน วัด บ้าน หน่วยงานอ่ืนๆ มีความสามัคคีเข้าใจร่วมมือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 ก าหนดขนาด รูปแบบการ์ดอวยพรปีใหม่
พร้อมด าเนินการจัดท าการ์ดอวยพรปีใหม่
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 

1.2 คัดสรรรูปภาพ และจัดเตรียมค าอวยพร 
1.3 จัดเตรียมรายชื่อโรงเรียน องค์กรภาครัฐ 

เอกชน และบุคลส าคัญ 

มีนาคม  ๒๕๖5 นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 

๒. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 จัดส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ให้กับโรงเรียน 
องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลส าคัญ 

มีนาคม ๒๕๖5 – 
    มีนาคม ๒๕๖6 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 ตรวจสอบการการ์ดอวยพรปีใหม่ 
3.2 ถ่ายภาพร่วม 

มีนาคม ๒๕๖5 – 
   มีนาคม ๒๕๖6 

๔. ขั้นสรุป รายงานผลและปรับปรุงโครงการ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน     -    บาท 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 - - - -  

รวม      
 
๖.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- การประเมินการจัดกจิกรรม 
- การประเมินจากสภาพความ 
เป็นจริง 

- แบบประเมินผลโครงการ 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๗.๒ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

     
 
 

 
ลงชื่อ                                        ผู้เสนอโครงการ    

                                           (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
           ต าแหน่ง  คร ู
 
 

                                          
                                          ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางภัทรา พงศาปาน) 
  ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

โครงการ   พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  มีนาคม  ๒๕๖5  -   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕
และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สร้างความ
เสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนา สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จักการเลือก
รับประทานอาหารและการใช้ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ การออกก าลังกาย การดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย และบริเวณที่อยู่อาศัย รู้ถึงโทษของยาเสพติด การเลือกคบเพ่ือน หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงของโรคภัย อุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาทางเพศ ผู้เรียนมีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ให้เกียรติ
ผู้อื่นร่าเริงแจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการส่งเสริม
สุขภาพขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพ่ือให้บริการนักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยในโรงเรียน ได้รับการดูแลและปฐม 
พยาบาลเบื้องต้น 

          ๒.2  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 

            ร้อยละ ๙๐ นักเรียนและบุคลากรทีเ่จ็บป่วยในโรงเรียน ได้รับการดูแลและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในระดับมาก 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนการจัดท าโครงการ                         มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
๒. เสนอโครงการ/กิจกรรม/กรอบการใช้จ่าย       มีนาคม 2565 
๓. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ตามรายละเอียดโครงการ 
- กิจกรรมบอร์ดนิเทศสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 1 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 2 

       
พฤษภาคม 256๔ – 

มีนาคม ๒5๖6 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน       มีนาคม 2566  
5. รายงานผลการด าเนินงาน       มีนาคม 2566  
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. คูลเลอร์น้ าเย็น ๑ เครื่อง   ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐    
๒. ค่าวัสดุท าเล่มรายงานผลกิจกรรม ๑ เล่ม           ๑๐๐         ๑๐๐  
      

รวม 2,1๐๐  
 

๖.การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและบุคลากร
ที่เจ็บป่วยในโรงเรียน ได้รับการดูแล
และปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- สอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

- แบบสอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีในระดับมาก 

- สอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

- แบสอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยในโรงเรียนได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ๗.๒ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
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ลงชื่อ.                                          ผู้เสนอโครงการ 
              (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

     ต าแหน่ง  คร ู
 

 
 
ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ   

               (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองจดุเน้น สพฐ. ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ          แบบต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  มีนาคม  ๒๕๖5 – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖6  

๑. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพ
ของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือให้
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งมี
แหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 

ดังนั้นงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้
งานเกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากร 

ภายในโรงเรียน ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่าง 

เต็มศักยภาพ 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานรองรับ และการให้บริการแก่ 

นักเรียนอย่างพอเพียง 
๒.๔ เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบปลอดภัยและเอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ 100 มีแหล่งเรียนรู้ที่ร่มรื่นสวยงาม และมีความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน 
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๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง 
๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ไดร้ับการบริการด้านอาคารสถานที่เพ่ือใช้รองรับการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่าง 

พอเพียงเป็นการยกระดับในการบริการของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ 
๓.๒.๒ นักเรียนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค อย่างพอเพียงเป็นการยกระดับใน 

การบริการของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
- ส ารวจเพื่อหาปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของ
โรงเรียน 
- หาปัจจัยที่เห็นเด่นชัดและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการแก้ปัญหา 

มีนาคม ๒๕๖5 
 

นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 

๒. ขั้นด าเนินการ (Do) 
- จัดท าแผนงานโครงการ และก าหนดเป้าหมาย 
- จัดท าโครงสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ที่มีข้ันตอนปฏิบัติงาน วิธี
ปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุน 

มีนาคม ๒๕๖5  – 
     มีนาคม ๒๕๖6 

๓. ขั้นประเมินผลโครงการ (Check) 
- ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ด าเนินการตาม
แผนการจัดท าโครงการ  

มีนาคม ๒๕๖6 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
- ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายแผนการด าเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 
- แก้ไข ปรับปรุง สรุปรายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖6 
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๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ใช้งบประมาณอุดหนุนการศึกษา จ านวนเงิน   ๕,๐๐๐ บาท 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาด ๔ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐  
๒. ค่าจ้างตัดหญ้าภายในบริเวณโรงเรียน 2 ครั้ง 2,๕๐๐ ๕,๐๐๐  
๓. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมสาธารณูปโภค 

- ล้างแอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุม  

ตลอดปีการศึกษา ๑๗,๑๐๐ ๑๗,๑๐๐  

๔. ปุ๋ยเคมีส าหรับใส่ต้นไม้ ๒ ครั้ง ๒๐๐ ๔๐๐  
5. ตกแต่งห้องเรียนให้เหมาะสมการ

เรียนการสอนห้อง ม.1-6 
7 ห้อง ๑,๐๐๐ 9,๐๐๐  

6. รถเข็นขยะ 1 คัน ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  
๗. อุปกรณ์ตกแต่งสวน พร้า, จอบ,เสียม 1 ชุด ๑,0๐๐ ๑,0๐๐  
๘. ข้อต่อ PVC ท่อ PVC 1 ชุด ๕๐๐ ๕๐๐  
๙. ตกแต่งห้องเก็บอุปกรณ์ท าความ

สะอาด อุปกรณ์ท าสวน 
๑ ห้อง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

10. ซ่อมแซมสถานที่ทิ้งขยะ 2 จุด ๑,5๐๐ 3,๐๐๐  
๑1. โรงท าปุ๋ยหมักจากใบไม้หรือเศษ

อาหาร 
๑ โรง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

รวม ๕0,๐๐๐  
 

๖.  การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลแลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนบุคลากร และชุมชน มีอาคารสถานที่ ที่

มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย รองรับการบริการด้าน
อาคารสถานที่ อย่างพอเพียง 

 - สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ 
- ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

๒. นักเรียนบุคลากร และชุมชนได้รับการบริการด้าน
สาธารณูปโภค อย่างพอเพียง 

- ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 
- สังเกต / การใช้งาน 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

๓. โรงเรียนมีสถานที่ร่มรื่นสวยงาม สร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

- ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ มั่นคงแข็งแรง สวยงามไว้บริการอย่างพอเพียง 
 
๗.๒  นักเรียนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๓  โรงเรียนมีสถานที่ท่ีสวยงามมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
ลงชื่อ  ………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ    

                                           (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
          ต าแหน่ง  คร ู
 
 

                                          
                                          ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
                           ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                 พัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรา พงศาปาน 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      มีนาคม  ๒๕๖5 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้
ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึง
ด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดย
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา เน้นการบริหารที่มีความคล่องตัว โปรงใส ตรวจสอบได้ 
ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของฝ่าย กลุ่มบริหารงานและงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสานความเข้าใจใน
ระเบียบการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานชองบุคลากร
ในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโนบายของโรงเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           2.๑ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้ เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
           2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส และก ากับติดตามให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผน 
  2.4 เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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   2.5 เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
                   ร้อยละ ๘๐ ของงานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ และงาน
ควบคุมภายในหน่วยงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณมีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกฝ่ายให้เกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานของงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ และการควบคุมภายใน 

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

งานนโยบายและแผน 
-จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
ตามแผนงาน/โครงการ 

    มีนาคม ๒๕๖5 - 
    มีนาคม ๒๕๖6 

นางภัทรา พงศาปาน 
 

๒. งานการเงินและบัญชี 
-รับและจ่ายเงินงบประมาณ  
-ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน 
-จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับจ่ายเงินทุกประเภท 
-เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสารทางการเงินของ
โรงเรียน 
-จัดท าทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน และจัดท า
รายงานทางการเงิน 
-จัดเก็บใบส าคัญการจ่ายเงินและจัดท าทะเบียน
รายงานคงเหลือ 
-รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 

    มีนาคม ๒๕๖5 -      
    มีนาคม ๒๕๖6 

นางวราทิพย์ ฤทธิชัย 

๓. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
-ก าหนดรูปแบบรายงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เพ่ือการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
-เกบ็รักษา ควบคุมการเบิกจ่าย 
-ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  
 
 

    มีนาคม ๒๕๖5 -      
    มีนาคม ๒๕๖๕ 

นางสาวปิยวรรณ 
สีทับ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๔. 
 

 
 

 

งานควบคุมภายในหน่วยงาน 
-ด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดท า
แผนการควบคุมภายใน 
-ก ากับติดตามให้ทุกส่วนตามแผนการควบคุมภายใน 

 

     มีนาคม ๒๕๖6 
 
 
 
 

นางภัทรา พงศาปาน 
 
 
 

 
 -จัดท ารายงานการควบคุมภายใน สรุปและรายงาน 

ผลการด าเนินงาน 
มีนาคม ๒๕๖6 

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

มีนาคม ๒๕๖6 

 

๕ .  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           จ านวน  ๑๑,750  บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑. งานนโยบายและแผน 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖5 8 เล่ม   ๓๐๐   2,4๐๐   
๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 
๕ เล่ม   ๓๐๐   ๑,๕๐๐   

๓. สมุดทะเบียบหนังสือรับ ๔ เล่ม ๗๕ ๓๐๐  
4. ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2,55๐   2,55๐    

รวม   6,750  
๒. งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

๑. เครื่องเย็บแม็กเบอร์ 3 deli รุน่ 0305 1 ตัว ๑60 160  
๒. แฟ้มเอกสาร 4 แฟ้ม ๑๕๐ 6๐๐  
3. คลิปด า 2 ขา ตราม้า 110 1 โหล 240 240  

รวม 1,0๐๐    
๓. งานการเงินและบัญชี 

๑. เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง 800 80๐  
๒. กระดาษสีท าปก เอ 4 ๓ ห่อ ๑๒๐ ๓๖๐  
๓. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ ๑๐  ๑ โหล ๑๘๐ ๑๘๐  
๔. แลกซีน ๓ ม้วน ๗๐ ๒๑๐  
๕. ลวดหนีบกระดาษ ๑ โหล ๑๐๐ ๑๐๐  
6. เยื่อกาว 2 ม้วน 40 80  
7. เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 1 ตัว 180 180  

รวม   2,๐๐๐  
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๔. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. หมึกเติม Cannon G ๒๐๑๐ ๑ ชุด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  
๒. สมุดเบอร์ ๒ ๓ เล่ม ๗๕ ๒๒๕  
๓. คลิปหนีบกระดาษสีด าสองขาตราม้า ๑ กล่อง ๗๕ ๗๕  
๔. ค่าจ้างซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง ๕๐๐ ๕๐๐  

รวม   ๒,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น   ๑๑,๐๐๐  

๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ประสิทธิภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกลุ่มงาน 
๒. การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน โครงการ และประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
๓. การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน 
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ 
๔. งานการเงินรวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่าโปร่งใส 
ผลการตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ 
๕. งานพัสดุและสินทรัพย์ รวดเร็ว โปร่งใส ผล
การตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 
-การสรุปผลรายงานโครงการ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- เอกสารเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 
-แบบรายงานโครงการ 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 การบริหารงานภายในโรงเรียนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
           7.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  7.3 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส และก ากับติดตามให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผน 
  7.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี  งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   7.5 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางภัทรา  พงศาปาน) 

    ต าแหน่ง  คร ู



๑๓๒ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




