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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  
              ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าเอกสาร เรื่อง 
“ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” เพ่ือใช้ประกอบการประชุมระดมความ
คิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับ
ภาคท้ัง 4 ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาค
เยาวชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 ที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
               ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) 
การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยนื
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
               การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จึงวางแผน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  บน
พ้ืนฐานหลักส าคัญของสถานศึกษา  4  ประการ  คือ โปรง่ใส  เป็นธรรม  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้
สถานศึกษาจะมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพร้อมในการก้าว
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  และจริยธรรม  สถานศึกษามี
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ คือ 
 1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคนให้ยึดมั่นคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีวินัย  มีจิตสาธารณะ  การเอ้ือ
อาทรต่อผู้อ่ืน  โดยกลไกความร่วมมือของครอบครัว  สถานบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  และให้ความส าคัญ
แก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ครอบครัวอบอุ่น เสริมสร้างความรู้ ปลูกฝังความรู้ให้รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. บริการและให้โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  การเข้าถึงความรู้และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศชาติ 
 3. ปฏิรูปการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
และกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งใน และนอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
โดยส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
และสร้างศูนย์การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน และวิชาการดา้นต่างๆ และแหล่งบริการองค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น  รวมทั้งกิจกรรมทางด้านสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  การกีฬา 
 5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ในการผลิต และพัฒนาก าลังคน 
 6. รองรับและขยายการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการศึกษา 
  

ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ  
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เป็นสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 233 หมู่ 1 ต าบลศรีเตี้ยอ าเภอบ้านโฮ่ง   
จังหวัดล าพูน เขตพ้ืนที่บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล คือ ต าบลศรีเตี้ย, ต าบลเหล่ายาว และต าบลหนองปลา- 
สวาย  เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 “สุวิชาโน  ภว โหติ : ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ” เป็นปรัชญาของโรงเรียนที่ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนและก าหนดคติพจน์ควบคู่กับปรัชญา คือ“ศึกษาดี มีคุณธรรม ร่วมกิจกรรม น าวิชาการ”  
ส าหรับสีประจ าโรงเรียน คือ สีฟ้า และสีขาว 
   สีฟ้า    หมายถึง  ความกว้างไกล 
   สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
โทรศัพท์    053-578798   โทรสาร 053 - 578799      
E-mail  rattana-brw@hotmail.com 
http://school.obec.go.th/rattana 
 

ลักษณะของชุมชนในเขตพื้นที่บริกำร 
 เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล คือต าบลศรีเตี้ย ต าบล เหล่ายาว   
ต าบลหนองปลาสวาย  มีจ านวน  23  หมู่บ้าน  มีวัดทั้งหมด  20  วัด  โรงพยาบาลเพ่ือสุขภาพในชุมชน 
จ านวน  4  แห่ง  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนจ านวน 2  แห่ง ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากท่ีสุด  รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 6,000 – 9,000 บาท/เดือน อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนคือ
อาชีพการเกษตร     ผลผลิตหรือรายได้ส่วนใหญ่ที่ได้จากการท าเกษตรกรรม    คือ หอม กระเทียม ล าไย 
มะม่วง กะหล่ าปลี วัวนม    ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น    ดังนั้นถ้าปีไหนราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าเกษตรกรมักจะ
มีความเดือดร้อนเรื่องเงินหมุนเวียนเกิดข้ึน    
 
 
 
 

http://school.obec.go.th/rattana
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สภำพพื้นที่โดยทั่วไปของต ำบลในเขตพื้นที่บริกำร 
   ต ำบลศรีเตี้ยเป็นพ้ืนที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ที่ดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนปนทรายแหล่งน้ าที่ใช้ส่วน
ใหญ่ได้มาจากน้ าใต้ดินระดับตื้น (บาดาลระดับตื้น) และจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ คือ แม่น้ าโดยมีแม่น้ าที่
ส าคัญ คือ แม่น้ าลี้ 

 ต ำบลเหล่ำยำว เป็นพ้ืนที่ราบเป็นส่วนใหญ่สลับกับเนินเขา  ที่ดินเป็นดินเหนียว  หรือ  ดิน ร่วนปนทราย 
แหล่งน้ ามาใช้ส่วนใหญ่ได้มาจากน้ าใต้ดินระดับตื้น (บาดาลระดับตื้น) และจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  คือ
แม่น้ าโดยมีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าลี้  
 ต ำบลหนองปลำสวำย พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา   พ้ืนดินเป็นดินทราย     สลับกับลูกรัง   
และแหล่งน้ าส่วนใหญ่ คือ น้ าจากธรรมชาติ  โดยมีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าปิง 
 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริกำรที่เข้ำศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   มีทั้งหมด  6  โรงเรียน ซึ่ง
เป็นโรงเรียนของรัฐ จ านวน  5 โรง เป็นโรงเรียนเอกชน จ านวน 1 โรง คือ  

1. โรงเรียนบ้านสันปูเลย 
2. โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 
3. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 
4. โรงเรียนบ้านดอยแดน 
5. โรงเรียนบ้านหนองปลาสวาย (โรงเรียนขยายโอกาส) 
6. โรงเรียนจิรวิทยา (โรงเรียนเอกชน) 

 

ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ของประชำกรในชุมชน  ต ำบล ศรีเตี้ย จังหวัดล ำพูน ปี 2562 
1. ประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่จ าแนกตามประเภทอาชีพ 

1.1 ก าลังศึกษา  ร้อยละ    13.93 
1.2 ไม่มีอาชีพ  ร้อยละ      8.90 
1.3 เกษตรท านา  ร้อยละ      0.07 
1.4 เกษตรท าไร่   ร้อยละ      0.07 
1.5 เกษตรท าสวน   ร้อยละ    25.66 
1.6 เกษตรประมง    ร้อยละ      0.02 
1.7 เกษตรปศุสัตว์   ร้อยละ      0.02 
1.8 พนักงาน-รับราชการ ร้อยละ      3.55 
1.8 พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ      0.17 
1.9 พนักงานบริษัท  ร้อยละ      1.08 
1.10 รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ    38.32 
1.11 ค้าขาย   ร้อยละ      4.29 
1.12 ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ      0.94 
1.13 อาชีพอ่ืนๆ   ร้อยละ      2.97 
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2. ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 
3. ภาษาของชุมชนส่วนใหญ่เป็นภาษา  เหนือท้องถิ่น (ภาษายอง และภาษาค าเมือง) 
4. ปัญหาที่ส าคัญของชุมชน คือ 

- ความยากจน 
- ยาเสพติด  เช่น เหล้า  บุหรี่ ยาบ้า เป็นต้น 

5. ลักษณะเด่นของชุมชน 
- เป็นชุมชนเกษตรกรรม 
- มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 

สภำพปัจจุบันปัญหำ 
 

จากผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนกันยายน 
2562 สามารถ สรุปปญหาอุปสรรคการด าเนินงาน และแนวทางแกไขไดดังนี้  

1. ปญหาดานคุณภาพผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังมีค่าเฉลี่ย 

ต่ ากวาระดับสังกัด และระดับประเทศ ทั้งในระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ดังตารางสรุปผลต่อไปนี้  
 

ตำรำงที ่1  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา  2561 

ปีการศึกษา 2560 
  

เพ่ิม/ลด ระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 46.67 55.0 54.42 45.60 
 

1.07 
 

ภาษาต่างประเทศ 23.24 29.10 29.45 28.00 
 

-4.76 
 

คณิตศาสตร์ 23.05 30.28 30.04 21.07 
 

1.93 
 

วิทยาศาสตร์ 34.48 
 

36.43 
 

36.10 
 

29.07 
 

5.41 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา  2561 

ปีการศึกษา 2560 
  

เพ่ิม/ลด ระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 
ภาษาไทย   

44.38 48.16 47.31 40.80  3.58 
ภาษาต่างประเทศ   

23.85 31.15 31.41 20.75 1.73 
คณิตศาสตร์    

25.42 31.04 30.72 18.25 7.17 
วิทยาศาสตร์    

27.40 30.75 30.51 27.99 -0.59 
สังคมศึกษา     

30.83 35.48 35.16 29.10 1.73 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม.3 มีผลการพัฒนาต่ ากว่าระดับสังกัด ไปจนถึง
ระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ แต่มีผลการพัฒนาในระดับโรงเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมายกเว้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และ จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม.6 มีผลการพัฒนาต่ า
กว่าระดับสังกัด ไปจนถึงระดับประเทศ แต่มีผลการพัฒนาในระดับโรงเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมายกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    

1.2 การคิดวิเคราะหอยางมีขอมูล และวิจารณญาณ ยังต้องมีการฝกฝน และพัฒนาให้มาก
ยิ่งขึ้น 

1.3 การอาน และการแสวงหาความรู ยังไมถึงขั้นการปลูกฝงเปนลักษณะนิสัย 
  1.4 พฤติกรรมที่พึงประสงค ของนักเรียนมีโอกาสเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ  โดยเฉพาะสื่อทาง 

เทคโนโลยีสมัยใหม่  ถึงแมว่าการพัฒนาคุณธรรม จะเปนกลยุทธหลักของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  แตสิ่งยั่วยุทางสื่อโฆษณา แบบอยางบุคคลสาธารณะ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ที่สื่อออกมาทางด้านเสื่อม
มากมาย  ดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันที่ใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรู้ ยังคงเปนปจจัยส าคัญ ที่มีอิทธิพล  
ตอนักเรียน สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทางบาน และ ชุมชน พรอมที่จะท าใหนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงไดเสมอ  เหล่านี้ เป็น
ผลให้เด็กเข้าถึง และหมกมุ่นกับการใช้สื่อ ท าให้เกิดภาวะความเสี่ยงหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ นักเรียนส่วนหนึ่งที่
มีปัญหาด้านครอบครัวและความเป็นอยู่ในสังคมของนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ซึ่งผู้ปกครอง
ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น และความส าคัญ ต้องเข้าใจในวัยของลูกๆ โดยให้ความใกล้ชิด ให้ค าปรึกษาหารือ 
สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 

2. ปัญหาดานการจัดการเรียนการสอน 
               2.1 ครูมีวุฒิการศึกษาไมตรงกับวิชาที่สอน และโรงเรียนยังขาดแคลนครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตามหลักสูตรปัจจุบันโดยเฉพาะครูที่ช านาญการสอนวิชาภาษาไทย   วิชาศิลปะ   วิชาสุขศึกษา และพละศึกษา 
เป็นต้น  ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้ครูที่มีความสามารถพิเศษ ช่วยสอนในวิชาที่ขาดแคลน และจ้างครู
สอนเพ่ิมเติม อีกทางหนึ่ง คือเชิญครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอนในวิชาดนตรี
พ้ืนเมือง และบุคลากรอ่ืน ที่โรงเรียนจ าเป็นต้องจ้างเพ่ือช่วยให้งานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เช่นเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรงเป็นต้น  ปัญหาเกี่ยวกับการน าครูเข้าอบรม
พัฒนาตนเองเพ่ือ ใหมีความรู้ความเข้าใจในด้านหลักสูตร และการสอน  อีกทั้งงานพิเศษต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ 
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ การเรียนการสอนที่ผ่านมาอย่างยิ่ง 
                 2.2 รูปแบบ วิธกีารจัดการเรียนการสอนที่ยังคงตองพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของ 
โรงเรียน และศักยภาพของนักเรียนเปนรายกลุม / รายบุคคล  ทักษะการใชสื่อ อุปกรณที่น ามาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เปนสิ่งที่ตองพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมให้ทันยุคสมัยให้มากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่าน
มามีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่จ าเป็นเกิดช ารุดต้องซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนมาก   
        2.3 ภาระงานของครูผู้สอนมีมาก  ครูหลายท่านรับภาระงานสอนและงานพิเศษท่ีไม่ค่อยถนัด  
อันเกิดจากทางโรงเรียนขาดครูในบางกลุ่มสาระและครูที่รับงานพิเศษมีการเคลื่อนย้ายโรงเรียน จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานของครทูี่มีอยู่ลดน้อยลงตามไปด้วย 
        2.4 งบประมาณ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย  ด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายประการ
โดยเฉพาะ ปัญหาการขาดนักการภารโรง เนื่องจากนักการภารโรงได้เกษียณอายุไป  ท าให้ทางโรงเรียนต้อ
รับภาระหนักในการจ้างคนดูแลพื้นที่ในโรงเรียนที่มีอยู่ถึง 50 ไร่  87  ตารางวา เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพพ้ืนที่ภูมิ
ทัศน์ดูงามตา และน่าอยู่ น่าศึกษา อีกทั้งสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนนับวันจะ
เสื่อมสภาพ และช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โรงเรียนจะต้องดูแลรักษา ปรับซ่อม และซื้อใหม่เพ่ือให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้เท่าที่จะท าได้ตามสภาพ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ครูและบุคลากรไปราชการ
บ่อย เพ่ือพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจไดเ้ท่าเทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ท าให้บางครั้งทางโรงเรียนต้องขอหยุดเรียน และแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนศึกษานอก
สถานที่ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีคุณภาพมาตรฐาน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย นักเรียนได้รับการพัฒนา
เหมาะสมตามศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ (SWOT) บริบทและข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนปีการศึกษา 
2562 ที่ผ่านมา และผลการประเมินการด าเนินงาน โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศหลายๆ ด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ด้วยความร่วมมือของคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่าย 
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์    
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   บน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 

พันธกิจ   
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ เรียนให้มีความรู้  ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษวิชาชีพ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

 อัตลักษณ์  
ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจวัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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เอกลักษณ์  

ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ด ารงไว้วัฒนธรรมชุมชน 
 

เป้ำประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักการคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิขาการมีส านึกความรับผิดชอบ
(Accountability)  และการบริหารแบบร่วมมือ 

4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6. สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  

ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม   
 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
          เป้ำประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักการคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

  มำตรกำร  
1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมชุมชน มีวินัย จิตสาธรรณะ และมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  1.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
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  1.3 สร้างความตระหนักของนักเรียนให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 เป้ำประสงค์ที่ 2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
                   มำตรกำร 

1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการสื่อสารภาษอังกฤษ 
                และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning ) เป็น

ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ใน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา 
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้

มีความสามารถพิเศษ  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
               เป้ำประสงค์ที่ 3  คร ูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิขาการมีส านึกความรับผิดชอบ
(Accountability)  และการบริหารแบบร่วมมือ 

1.1 ส่งเสริม ให้ครูมีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ(Digital Technology) 
1.2 ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 

(Professional Leaning Community : PLC) 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีความรู้  ทักษะด้าน Digital 

Literacy Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
              เป้ำประสงค์ที่ 4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     มาตรการ 

1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
1.2 สถานศึกษาจัดการศึกษา ตามรูปแบบ/หลักสูตร ส าหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ 
1.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน การสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT , DLTV 
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1.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำประสงค์ที่ 5  นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      มาตรการ 

1.1 สร้างความตระหนัก ในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
               1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครางการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์ที่ 6 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 

ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุก
มิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม   
       มาตรการ 

      1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความต้องการในการช่วยเหลือของ
โรงเรียน 
  1.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้การวิจัย เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

       1.3 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1.3.1 ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  1.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการน าหลักสูตรไปใช้ ให้เกิด

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  1.3.3 ส่งเสริมสนับสนุน การใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่

หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  1.3.4 ส่งเสริมสนับสนุน การน าการทดสอบ O – NET การประเมินของ PISA และระบบ

การทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  1.3.5 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 
    1.3.6 ส่งเสริมระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง  
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แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียน 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์ (SWOT) บริบทและข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม
สภาพแวดล้อมภายนอก และภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การ
รายงานผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 
และ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  สรุปผลได้
ดังนี้ 

 

ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยนอก  
 

ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
โอกำส อุปสรรค 

1 การให้ความร่วมมือ  และมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2 วัฒนธรรมของชุมชน เป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน ยึด
มั่น ในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
3 ชุมชนร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน และ อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมี
แบบอย่างที่ดี 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลาย
และมีจ านวนเพียงพอ 
 

1. วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. ค่านิยมการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในเมือง
ของผู้ปกครอง ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ    
3.ชุมชน/ครอบครัวมีปัญหาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันส่งผล 
กระทบให้นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรม 
4. สภาพการคมนาคม การจราจรที่สะดวกส่งผลให้ผู้ 
ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในตัวจังหวัดสูงขึ้น 
5. สภาพการคมนาคม การจราจรที่สะดวก 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี 
โอกำส อุปสรรค 

1. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันในชุมชน   
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 
 

1. การใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียนยังไม่คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์เท่าที่ควร 
2. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่มาก
พอ 
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ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยนอก (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 
โอกำส อุปสรรค 

1. แหล่งบริการสินค้าบริโภค อุปโภคในเขตพ้ืนที่
บริการ 
2. ชุมชนมีแหล่งประกอบการที่เอ้ือต่อการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียน 
 

1. รายรับ-รายจ่ายของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. รายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 
 

 

ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย 
โอกำส อุปสรรค 

1. กฎหมาย นโยบาย เกี่ยวกับการศึกษา 
2. การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
ในชุมชน 
3. การปฏิบัติของหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการ 
  
 

1. ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาของประชาชนในชุมชนมีน้อย 
 
 

 
ตำรำงสรุปผล กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยของโรงเรียน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การก าหนดนโยบายของโรงเรียน 
2. การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
3. โครงสร้างการบริหารการจัดการชัดเจน ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษา 
4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
5. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนท าให้รู้ทิศทางในการจัดการศึกษา 
6. บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมวางแผนด าเนินงานและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 
 

1. ครูรับภาระงานมากตามโครงสร้างการ
บริหารงาน 
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ตำรำงสรุปผล กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (ต่อ) 
 

ปัจจัยกำรบริกำรและคุณลักษณะของผู้เรียน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความสามารถพิเศษของนักเรียน 
2. อาคารเรียน และอาคารประกอบ  
3. การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียน 
4. การอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์  ไปรษณีย์  เป็นต้น 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1. พ้ืนฐานของครอบครัวที่แตกต่างกัน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
4. การให้บริการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ครูและบุคลากร รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความพร้อม
ที่จะอุทิศตนเพ่ือหน้าที่ และประโยชน์ของทางราชการ 
2. ความรู้ ความสามารถของคณะครู-บุคลากร 
3. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
4. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองในหน้าที่อยู่เสมอ 
5. ครูและบุคลากรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
6. ครูและบุคลากรมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลายทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้ 
 

1.  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ และสุข
ศึกษา และพละศึกษา 
2. ครูขาดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 
3. ครรูับภาระงานสอนมากกว่า 5 รายวิชา 

 
ปัจจัยด้ำนกำรเงิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนได้รับเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน     
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโรงเรียนเป็นระบบ 
3. มีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักพอเพียงเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
 
 

1. งบประมาณที่แต่ละงานได้รับจัดสรร ไม่
เพียงพอ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานการเงิน
และพัสดุบ่อยครั้ง 
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ตำรำงสรุปผล กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (ต่อ) 

ปัจจัยด้ำนวัสดุอุปกรณ์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  การจัดระบบการใช้สื่อที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม   
   

1. การผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู    
2. คุณภาพของสื่อเทคโนโลยีล้าสมัย 
3. สื่อช ารุดใช้การได้น้อย 
 

ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียน 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
3. ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
4. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 

1. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  
3. ข้อมูลสารสนเทศทางสื่อ IT ยังไม่เป็นปัจจุบัน   
4. การประชาสัมพันธ์โรงเรียนไม่หลากหลาย  
5. ระยะทางจากสถานศึกษาถึงหน่วยงานต้นสังกัด 
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บทที่ 3 

งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
  

กำรประมำณกำร รำยรับ-จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ที ่ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน(บำท) งบด ำเนินงำน จ ำนวน(บำท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ม.
1-ม.3 
*นักเรียนประมาณ 75 คน คน
ละ 1,750 บาท/ภาคเรียน 
(3,500 บาท/ปีงบประมาณ) 

262,500 1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าโทรศัพท/์อินเตอร์เน็ต 
3. ค่าน้ ามัน 
4. ค่าพัฒนาบุคคลากร 
5. ค่าโรเนียวเอกสาร 
6. ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
7. ค่าปรับซ่อมบ ารุง 
 
  

100,000 
10,000 
80,000 

100,000 
36,000 
2,500 

73,266 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ม.
4-ม.6 
*นักเรียนประมาณ 51 คน  
คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน 
(3,800 บาท/ปีงบประมาณ) 

193,800 

3 เงินอุดหนุนรายหัวจ านวน
นักเรียนต่ ากว่า 500 คน 
จ านวน 126 คน  
คนละ 500  บาท/ภาคเรียน 
(1,000 บาท/ปีงบประมาณ) 

126,000 

 รวมงบประมาณ 582,300 รวมประมาณการรายจ่าย 401,766  
4 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 111,810 คงเหลือเงินส ำหรับกำรจัดสรร 180,534 

           
          จ านวนนักเรียน ม.1 = 26 คน 
          จ านวนนักเรียน ม.2 = 25 คน    = 75 คน 
          จ านวนนักเรียน ม.3 = 24 คน 
          จ านวนนักเรียน ม.4= 25 คน                         รวม     126  คน 
          จ านวนนักเรียน ม.5= 10 คน     = 51 คน 
          จ านวนนักเรียน ม.6= 16 คน 
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กำรจัดสรรงบประมำณ เงินอุดหนุนรำยหัว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
ที ่

 
กลุ่มบริหาร 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
งบอ่ืนๆ 

  
1 กลุ่มบริหารวิชาการ 90,200  

 
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 38,834 -งบฯเทศบาลศรีเตี้ย 18,400 บาท  

(โครงการวัยรุ่น วัยใสใส่ใจไม่อ้วน) 
-งบฯเทศบาลศรีเตี้ย 17,000 บาท  
(โครงการสถานศึกษาสีขาว) 
-งบฯมูลนิธิคุ้มครองเด็กฯ 6,000 บาท 
 (โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา) 
-งบฯเทศบาลศรีเตี้ย 20,000 บาท  (โครงการโรงเรียน
สุจริต)  
 

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 136,000 -งบเทศบาลศรีเตี้ย 40,000 (โครงการอาเซียน) 
-งบเงินรายได้สถานศึกษา 21,500  บาท 
-งบระดมทรัพยากร  327,750 บาท   
 

4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 317,266 
                      

-งบกองทุนเงินทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 7,000 บาท
(โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา)  
 

 รวม  งบอุดหนุน 582,300  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
            แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 

งบด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
สนับ 
สนุนฯ 

อปท. อ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

     

1 โครงการยกระดับการศึกษา 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
1,500 
1,200 
4,000 
1,200 
1,000 
2,000 
3,000 
1,400 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
นางพัชรินทร์ พรทรานนท์ 
นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต ์
น.ส.ชนิสรา พันวัน 
นายถนอม เพียงไพรชม 
 

นายชาญชัย จันทร์อ่อน 
นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์ 
นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้า 
 

นางพัชราภรณ์ ทองมาก 
 

 รวม 16,800                  
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     

2 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตำมศักยภำพ 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

1,300 
1,000 
6,800 
1,500 
6,500 

   8,500 
1,600 
3,200 

   นางพัชรินทร์ พรทรานนท์ 
นางวัลภา อินทร์แปลง 
น.ส.ชนิสรา พันวัน 
 

นายถนอม เพียงไพรชม 
นายชาญชัย จันทร์อ่อน 
นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์ 
นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้า 
 

นางพัชราภรณ์ ทองมาก 
 

 รวม  30,400               
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            แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร (ต่อ) 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงกำร/กิจกรรม 

งบด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน 
รำยหัว 

เงิน
สนับ 
สนุนฯ 

อปท. อ่ืนๆ 

3 โครงการพัฒนาระบบงานวัดและ
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
1 กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2 กิจกรรมจบหลักสูตร 
3 กิจกรรมจัดระบบการบันทึกข้อมูลผล
การเรียนของผู้เรียน 

 
 

500 
 
 

3,000 
1,000 

 

   นางวัลภา  
อินทร์แปลง 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.กิจกรรมวิชาการ 27,060 
2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 28,800 
3.กิจกรรมยุวกาชาด  17,760 
4.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1,110 
5.กิจกรรมทัศนศึกษา 18,840 

1,500 66,510     นางเฉลิมขวัญ พรหม
อนันต์ 
 

5 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
1 กิจกรรมหนังสือดีมีคุณค่า 
2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3 พัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

 
5,500 
7,380 
1,500 

   นางพัชรินทร์  
พรทรานนท์            

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย   
 

5,500      นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

     

7 โครงการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน   
1ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ 
  ด าเนินงาน   
2 จัดท าโครงการ 
3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

5,500      นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว 

8 โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู   2,500      นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว 
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร (ต่อ) 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงกำร/กิจกรรม 

งบด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน
รำยหัว 

เงิน
สนับสนุนฯ 

อปท. อ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                (ต่อ) 

     

9 โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

10.1 จัดท ารายงานการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(SAR ปีกศ.62) 
10.2 จัดท ามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและคู่มือการปฏิบัติงานปี
การศึกษา 2563 

 
 

500 
 

2,000 

   น.ส.ชนสิรา พันวัน 

 กลยุทธ์ที่ 4 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และ
ความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

     

10 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
(ICT) เพ่ือการศึกษา 
1 กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจ ICT         

100/คน    
2 ปรับซ่อมระบบสารสนเทศ 
3 พัฒนางาน ICT 

 
 
 
 
 

4,000 

 
 

12,300 
 

5,000 
 

  นางสาวนงเยาว์  
อินตะชุ่ม 

11 โครงการเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
1. กิจกรรมพี่ชวนน้องมาเรียนหนังสือ 
2. กิจกรรม (ปัจฉิมนิเทศ) 

 
2,000 
7,500 

   น.ส.กุลธิดา ภูดอน
ตอง 

 กลยุทธ์ที่ 5 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     

12 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ 

  
- 

 
  

  นางนงพงา  
เตจ๊ะแก้ว 
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กลุ่มบริหำรทั่วไป 

 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 

งบด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน 
รายหัว 

เงิน
สนับสนุนฯ 

อบ.ท. อ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

     

1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 500    นายถนอม  
เพียงไพรชม 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว  
-กิจกรรม To Be Number One 
-กิจกรรมพิสูจน์ความดี 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

 
1,000 

500 
500 

  
 

 นายถนอม  
เพียงไพรชม 

3  โรงเรียนคุ้มครองเด็ก   
    

 
  

6,000 นางนงลักษณ์  
อุปการะ  

4 โครงการโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
-ค่ายคนดีศรีรัตนะ 
-กิจกรรมเยาวชนคนคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
  

 20,000 
 
  

 นางนงลักษณ์  
อุปะระ 

 กลยุทธ์ที่ 2 
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

     

5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมการบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
-กิจกรรมป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
-กิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร 
-กิจกรรมธนาคารปลอดขยะ 
-กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด 

 
2,500 

 
699 

 
  

815 
600 

1,000 
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กลุ่มบริหำรทั่วไป (ต่อ) 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 

งบด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน 
รายหัว 

เงิน
สนับสนุนฯ 

อบ.ท. อ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 4 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ 
และความเท่าเทียมการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 

     

6 โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-กิจกรรมปลูกไม้ประดับ 
-กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ 
-กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 

 
 

5,000 
2,000 
7,000 
2,034 

 
 
 
 

10,000 
 

  นายชาญชัย  
จันทร์อ่อน 

7 โครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาและ
งานประชาสัมพันธ์ 
-กิจกรรมปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์โสต 
-กิจกรรมรัตนสาร 
-กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า 

7,000     
 
 

 นางวัลภา  
อินแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

     

8 โครงการโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมกระบวนการปลูกพืช, 
เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในโรงเรียน 

 
 

1,000 
 

   นายพุฒิพัฒน์ 
วงค์หลิ่งห้า 
 

 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

     

9 โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป 2,000 20,000    นางนงลักษณ์  
อุปะระ 
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กลุ่มบริหำรทั่วไป (ต่อ) 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 

งบด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน 
รายหัว 

เงิน
สนับสนุนฯ 

อบ.ท. อ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  (ต่อ) 

     

10 โครงการส่งเสริมงานควบคุม
ภายในสถานศึกษา 

500    นางเกื้อกูล 

11 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานสารบรรณ 

2,000    นางสาวชนิสรา  
พันวัน 

12 โครงการ วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน 
- กิจกรรมอ่อนหวาน ส่งเสริมการ
ไม่รับประทานอาหารประเภทของ
หวานแก่นักเรียน  
- กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน   

    
1,000 

 
 
17,400 

 

13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-วางแผน/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 
-จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
-กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัย
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
-เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

 
 

1,000 
1,200 
1,500 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 

 นางพัชรินทร์  
พรทรานนท์            
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงกำร/กิจกรรม 

งบด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน
รำยหัว 

เงิน
สนับสนุนฯ 

อปท. อ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นมืออาชีพ 

     

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและ
บุคลากร 

100,000 
13,000 

 40,000 210,000 
  67,750 
10,000 

นางสาวชนิสรา   
พันวัน 

 กลยุทธ์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

     

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงานในสถานศึกษา 

12,960 
 

- - 9,700 นางสาวชนิสรา   
พันวัน 

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
สัมพันธ์ชุมชน 

 
5,000 

 
- 

 
- 

 
21,500     

นางสาวชนิสรา   
พันวัน 
 

 รวม 130,960     
 
 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงกำร/กิจกรรม 

งบด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน
รำยหัว 

เงิน
สนับสนุนฯ 

อปท. อ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

     

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

-   7,000 นางนงเยาว์ 
อินตะชุ่ม 
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ที ่

 
กลยุทธ์/โครงกำร/กิจกรรม 

งบด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 

อุดหนุน
รำยหัว 

เงิน
สนับสนุนฯ 

อปท. อ่ืนๆ 

2 โครงการส่งเสริมงานแผนงานสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

6,719     616 นางเกื้อกูล   
พัฒนเวศน์ 

3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
การเงิน  
3.1 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า 
โทรศัพท,์ อินเทอร์เน็ต, น้ ามันเชื้อเพลิง) 
- จัดท าบัญชีคุมการเงิน 
 
 
 

 
 

190,000    
 

 
5,000 

 

   นางพัชรินทร์ 
พรทรานนท์ 

4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
พัสดุและสินทรัพย์ 
3.1 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 
- จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ 
- จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามโครงการต่างๆ 
3.2 กิจกรรมการจัดท าส าเนาเอกสาร 
- งานโรเนียวเอกสาร 
3.4 กิจกรรม ปรับซ่อม บ ารุงรักษาพัสดุ
และอาคารสถานที่ 
 

 
  
 

 
6,281 

36,000 
 

72,266 

   นางพัชราภรณ์ 
ทองมาก 

 รวม 114,547     
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1. ครูผู้สอนส ารวจผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และผลคะแนน O-NET ของช้ัน 
ม. 3  และ ม.6 และวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
2. ประชุมครูเพื่อจดัท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้    
3. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ 
4.สอนเสริม  เพ่ิมเติมความรู ้
5. พัฒนากระบวนการเรียนรูสู้่ดวงดาว 
6.ประเมินผล   7. สรุปรายงานผล 

1  นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตน 
วิทยามีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึ้น 
2  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนมผีลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรและผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห ์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 

- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ  
O – NET สูงขึ้น 
-การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

16,800 / - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2.โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

 
 

 

1.ประชุมคณะกรรมการงาน 
2.กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
(วันศุกร์) 
3.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
 

นักเรียน มีความตระหนักรู้ 
เข้าใจ และคดิอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคณุค่าแห่งคณุธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวด ี
ภูมิใจในการ 

-นักเรียน มีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์
-นักเรียนสามารถ ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ
และหลีกเลีย่งสภาวะที่เสีย่ง
ต่อความรุ่นแรง  

500  / - / กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

2.โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

(ต่อ) 

 ท าความดี และร่วมกัน
สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 

โรคภยั และอุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

     

3.โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ 

1.ประชุมคณะกรรมการงาน 
2.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
3.กิจกรรมพสิูจน์ความด ี
4.กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรและนักเรียนมี
จิตส านึกร่วมกันในการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและ
อบายมุข 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโฮ่ง
รัตนวิทยา มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีจติอาสา รู้จัก
เสียสละ ไมเ่กี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดและอบายมุขด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
1,000 
500 
500 

 
/ 
/ 
/ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

4.โครงการ
โรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก 

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2.จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
นักเรียน 
5.สรุปผลการด าเนินงาน 
6.รายงานผลการด าเนินงานให้กับ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
 

นักเรียนโรงเรียนบา้นโฮ่ง 
รัตนวิทยา มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยจากอันตรายใน
โรงเรียน 
 

นักเรียนโรงเรียนบา้นโฮ่ง 
รัตนวิทยา จ านวน 40 คนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยจากอันตรายใน
โรงเรียน 
 

6,000   - - /  
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

5.โรงเรียนสุจรติ   1.แต่งตั้งและประชุมวางแผน
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ด าเนินการตามจุดประสงค์ของ
โครงการ และตามปฏิทินที่
วางแผนไว้ 
3.สรุปและประเมินผล 
4.รายงานผล 
 

นักเรียนประพฤติ 
ปฎิบัติตน โดยมี
ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต
และเป็นต้นแบบใน
การด าเนินชีวิตที่ดี 

1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการปฏิบัติตน
ตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
2.บุคลากรในโรงเรียน
สามารถประยุกต์ใช้
แนวทางในการด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  มีค่านิยมท่ี   ดี
งาม  มีความส านึก
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม      เป็นแบบอย่างที่
ดีในสังคม 
3.ครูผู้สอนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

 
20,000 

 

   
/ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ตามศักยภาพ 
 

1. ประชุมวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
2. ส่งเสรมิให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้มีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนตาม
ศักยภาพและตามความ
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 
3. ประเมินผล 
4 สรุปรายงาน 

1.นักเรียนแสดงออกทางความคิด และ
การสื่อสารตามความถนดั ความสนใจ
อย่างมีคุณภาพ 
2.นักเรียนได้รับการแก้ไข/ส่งเสรมิ/
เสรมิสร้างสมรรถนะทีส่ าคญัของผูเ้รียน
ตามศักยภาพของตนเอง ด้วยวิธีการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3.นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนโดยการเข้าร่วมอบรม 
และร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 
ที่ช่วยเพิ่มทักษะความสามารถด้าน
ต่างๆตามความสามารถและความถนัด
ใหด้ียิ่งขึ้น 

1.นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านการฟัง ดู พูด 
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์
2.นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะที่
ส าคัญของผูเ้รียน 
3นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด 
และแสดงความสามารถด้าน
ความคิดในโอกาสต่างๆ 
4.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
โอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการเข้าร่วมอบรม 
และเข้าแข่งขันทักษะ 

30,400 / - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2.โครงการพัฒนา
ระบบงานวัดและ
ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการ
เรียน 
 

1.วางแผนด าเนินงาน. 
2.กิจกรรมจดัท าเอกสาร
ประกอบการวดัและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3.กิจกรรมจบหลักสูตรม.
ต้น-ม.ปลาย 

1. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 
6 โรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา จ านวน 
17 คนไดม้ีการบันทึกข้อมลูผลการ
เรียนของผู้เรียนได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ     
2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี 

1.นักเรียนมีเอกสารทาง
วิชาการได้ครบถูกต้อง 
2.ครูมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถจัดท าเอกสารทาง
วิชาการได้ถูกต้อง 
3.จัดระบบการบันทึกข้อมูลผล
การเรยีนนักเรียน 

 
1,000 

 
 
 

4,500 
 

/ - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

 4.กิจกรรมจดัระบบการบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
5.นิเทศติดตามงาน 
6.สรุปผลรายงานผล 

เอกสารประกอบการวดัและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ครบถ้วน 

ครบถ้วนตามระเบยีบการ 
วัดผลประเมินผลการเรียน 
4.ครูไดร้ับการนเิทศ ติดตาม 
ครบถ้วน 

1,000 
 

    

3.ส่งเสรมิกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 
2.ด าเนินการตามจดุประสงค์ของ
กิจกรรม 
3.กิจกรรมชุมนุม 
4.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
5.กิจกรรมยุวกาชาด 
6.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
การเข้าค่าย นศท. 
7.กิจกรรมทัศนศึกษา 
8.สรุปและประเมินผล 
9.รายงานผล 

นักเรียนเกดิความรู้  ความช านาญ  
ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ พัฒนางานตามศักยภาพ
ของตนเอง มากยิ่งขึ้น 

1.นักเรียนมผีลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  
ระดับ  2  ขึ้นไป 
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการได้ทุกกิจกรรมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและผา่น
เกณฑ์การประเมินตามที่
ก าหนด 

68,010   /  / กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

4.โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต 

 

1 กิจกรรมหนังสือดีมีคณุค่า(หนังสือ/
วารสาร/หนังสือพิมพ์รายวัน) 
2.กิจกรรมห้องศูนย์การเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3 กิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน 
4.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
 

1 นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้อง 
สมุดในการค้นคว้าความรู้  
ร้อยละ 86  
2.นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของงานห้องสมุดร้อยละ 86 
3.นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม
ห้องสมุดในคอมพิวเตอร์เพื่อ 

- นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน
และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆรอบตัว 
- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  

 5,500 
 

 
 

7,380  
1,500 

/ - / กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

  การสืบค้นหาหนังสือท่ีต้องการ
อ่านได้ร้อยละ86 
4.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจท่ี
ห้องสมุดมีการพัฒนาการให ้
บริการ มีการจัดบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู้และมรีะบบ
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันอย่าง
เป็นระบบอยูเ่สมอ ร้อยละ 86 

-. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรูไ้ด ้

     

5.โครงการพัฒนา
หลักสตูรและ
งานวิจัย   

1.ขั้นวางแผน  
1.1 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน   
1.2 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 
1.3 น าเสนอโครงร่างวิจัยต่อ
ผู้บริหาร 
1.4 จัดประชุมผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่าย
การท างานและจดัท าปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
1.5 มอบหมายผูร้ับผดิชอบ 
2.ขั้นการด าเนินงาน 

1.ครูผูส้อนทุกคน สามารถจัดท า
งานวิจัยในช้ันเรียนได ้
2.ครูผูส้อนทุกคน มีการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และใช้ผลในการปรับการ
สอนได ้
3.ครูผูส้อนทุกคน ผลติสื่อการ
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้และน าสื่อไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  

1.ร้อยละของครมูีส่วนร่วม
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสตูร
และและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
2.ร้อยละของครูทีส่ามารถท า
การวิจัยในช้ันเรียนได้อย่าง
น้อยภาคเรียนละ1  เรื่อง 
3.ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมน ามา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิด 

ชอบ/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

5.โครงการพัฒนา
หลักสตูรและ
งานวิจัย   
     (ต่อ) 

2.1 นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
2.2 ให้ค าแนะน า กระตุ้น ส่งเสรมิ
ก าลังใจ  แนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และให้
ความสะดวกในการท างาน  
2.3 ครูท าการวจิัยในช้ันเรียนในเนือ้หาท่ีมี
ปัญหาและเขียนรายงานการวิจยั 
3.ขั้นตรวจสอบติดตาม 
3.1 รายงานช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของ
ครูทุกคนเสนอผู้บริหารทราบ 

       

6.โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 

1. กิจกรรมการบริการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
2. กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายนกัเรียน 
3.กิจกรรมตรวจสุขภาพคร-ูบุคลากร  
4. กิจกรรมป้องกันตนเองและหลกีเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหต ุ
5.กิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและ
ป้องกันแก้ไขนักเรียนท่ีมีปญัหา 
น้ าหนัก ส่วนสูง สูง-ต่ ากว่าเกณฑ ์
5.กิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร 
6.กิจกรรมธนาคารปลอดขยะ 
7.กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด 

1 นักเรียนบุคลากรร้อยละ90มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ2  
นักเรียนร้อยละ90มีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์
3  นักเรียนร้อยละ90สามารถ
ป้องกันตนเองและหลีกเลีย่ง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุ่นแรง 
โรคภยัและอุบตัิเหต ุ
4  นักเรียนร้อยละ95มีอารมณ์รา่
เริงแจ่มใสมีมนุษย สมัพันธ์ที่  

-นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ 
สุขนิสัย และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
-นักเรียนมีน้ าหนักส่วน 
สูง และมสีมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ ์
-นักเรียน หลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยและ
อุบัติเหต ุ
-นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อ 

2,500 
 
 
 
 
 

699 
  

 
 

815 
600 

1,000 

/ - - กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ส่งเสริมระบบการ
นิเทศภายใน 
 

1.ขั้นวางแผน  
2.ขั้นการจัดโครงการ 
3.ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบตั ิ
4.ขั้นการควบคุม  
5.ขั้นประเมินผล 
- รายงานการด าเนินงาน  
- จัดท าวิจัยในช้ันเรียน/วิจยั
การสอน 
- จัดท าเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ 
 

1 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้ร้อย
ละ 80 ของโครงการ 
2.ร้อยละ 80 ของคร ู-บุคลากร ใน
สถานศึกษามสี่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศกึษา   
สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น และมี
ผลงานเชิงประจักษ ์
3.สถานศึกษามีรายงานการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา  และสาระ
การเรยีนรู้ท้องถิ่น 
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษาและการ
พัฒนาวิชาชีพครู    

- ระดับคณุภาพของแผนงาน 
ระบบงาน และการจดัองค์กร
เพื่อการนิเทศการศึกษา 
- ครู-บุคลากรไดร้ับการนเิทศ
ภายใน ก ากับ ติด 
ตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจในการได้รับการนเิทศ 
สามารถ    น าผลการนเิทศ
ภายในไปใช้เพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

 
 

  4,000 
 1,500 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
- 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

2.โครงการชุมชน
แห่งการเรียนรู้
วิชาชีพครู   

ขั้นวางแผน  
-  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการPLC  
-  ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน   
ขั้นการน าเข้าสู่การปฏบิัต ิ
ขั้นที่ 1 Analyze + Plan 

1.ร้อยละ 80 ของครู -บุคลากร ใน
สถานศึกษามคีวามรูเ้กี่ยวกับ 
กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community)“ชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ” และ
น าไปใช้ในกิจกรรมการเรยีนรู ้

1.  ครมูีความรูเ้กี่ยวกบั 
กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
และน าไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนานักเรียน 

2,500   - - - กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

 -  การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน   
-  การเรียนรูร้่วมกันเป็นทมี   
ขั้นที่ 2 Do + See 
-  การจัดการเรียนรูสู้่นักเรียน
(Instruction) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน     
ขั้นที่ 3 Reflect + Redesign 
-  การถอดบทเรียน (Action After 
Review) 
-   สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการ
ปฏิบัต ิ(Reflection) 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  
- รายงานผลการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLCพร้อม Logbook 
ขั้นสรุป 
- สรุปผลการด าเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

และพัฒนานักเรียน       
2.ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมี
ผลการสอบวัดความรู้
ระดับชาติขั้นพื้นฐานใน
รายวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 
3 รายวิชา ที่ไม่มีการสอบวดั
ความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
คือ ศิลปศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และสุขศึกษา
และพลศึกษา สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ในรายวิชาหลัก 5 วิชา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 3 
รายวิชา(ท่ีไม่มีการสอบวดั
ความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน) 
สูงขึ้น 
3. ร้อยละของบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC 

 

     

3.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

1.สรุปผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   
2562 
2.ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3.จัดท ารายงานการการพัฒนา 

การประกันคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนมี
ความชัดเจนเชื่อถือได ้

-มีเอกสารมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-มีการด าเนินงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาฯ 
-มรีะบบข้อมลูสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการ 

  
 
 

500 
 

 

 
 
 
/ 

 
 
 
- 
 

 

 
 
 
- 
 

 

  กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

3.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

(ต่อ) 

คุณภาพการศึกษา(SAR) 
4.ประชุมครู บุคลากรเพื่อศึกษาผลการ
รายงาน  
5.ทบทวนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   2561 
และ ปีการศึกษา 2562 
6.แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงาน 
กรรมการตรวจสอบและทบทวนการ
ประกันคณุภาพฯภายใน ปีการศึกษา 
2563 
7.จัดท ามาตรฐานคณุภาพของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563 
8.ด าเนินงานประกันคณุภาพฯ ปี
การศึกษา 2563 
9.สรุปผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพฯ 

 บริหารจดัการ 
-ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
-น าผลการประเมินคณุภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผน พัฒนาคุณภาพฯ
อย่างต่อเนื่อง 
-จัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

2,000     

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและ
บุคลากร 
 

1ด าเนินการส ารวจความต้องการ
พัฒนาของครูและบุคลากร ฯ 
2.กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้
ก้าวสู่อาเซียน 
 

1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ของโรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา
ร้อยละ100ผ่านการการอบรม
ตามโครงการพัฒนาครูและ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง
ต่อป ี

1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ได้ผา่นการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูและ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง  

  
 

13,000 
 

40,000 
 
  

/ / / กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและ
บุคลากร 

(ต่อ) 

4.กิจกรรมระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  
–เงินบ ารุง  
–เงินทอดผ้าป่าสามัคค ี
5.กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากร  พัฒนาตนเอง 
6.กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจ 
- คนดีศรีรตันะ 
- การแสดงความยินดีกับบุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ 
- การจัดสวสัดิการเพื่อสมาชิก 
- ห่วงใย จากใจ บรว. 
7.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพโดย        
การนิเทศก ากับตดิตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.ประเมินผล/สรุปผล 
9.รายงานผลการด าเนินการ 
 

2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 
ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 
3) มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาไดต้าม
เป้าหมายที่ก าหนด 

อย่าง น้อย 20   ช่ัวโมง/ป ี
2.ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรียน 

210,000 
67,750 
100,000 
10,000 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี(ICT) 
เพื่อการศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบICT 
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใช้งานและรวดเร็ว 
3.กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจ ICT  
4.พัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.นิเทศติดตาม 
6.รายงานผลการด าเนินงาน 

1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
สามารถสรา้งสรรค์ผลงาน ตาม
ศักยภาพตามในการเรียนรู ้
อย่างเป็นระบบ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
จากการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ และคอมพิวเตอร ์
3.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึง 
พอใจในเทคโนโลยีและสื่อ
เทคโนโลย ี

-ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียน 
รู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
 สามารถสร้างสรรค์ผล 
งานตามศักยภาพในการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
-ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากการ
สืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ และ
คอมพิวเตอร ์
- ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจใน
เทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลย ี

    4,000 
    5,000    

 
 

12,300  

/ - / กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2. โครงการ
เสรมิสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 
 

1. กิจกรรมการฝึกงานอาชีพ 
2. กิจกรรมแนะแนวในช้ันเรยีน 
3. กิจกรรมพี่ชวนน้อง ร่วมเรียน
รัตนะ 
4. กิจกรรมงานดอกแก้วบาน         
(ปัจฉิมนิเทศ) 
 

1 นักเรียนร้อยละ100 ได้รับการ
แนะแนวช่วยเหลือพัฒนาส่งเสรมิ
สร้างการศึกษาและอาชีพตาม
ความสามารถและความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง 

-นักเรียนได้รับความ
ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริม 
เรื่องแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพตามความสามารถ 
ความสนใจ และความถนดั
ของตนเอง 
 

 
 

2,000 
 

7,500 

 
 
/ 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
/ 

 
 
- 
 
- 

กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

2. โครงการ
เสรมิสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

(ต่อ)   

5. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการหา
รายได้ระหว่างเรียนช่วงฤดูเก็บล าไย 
6. กิจกรรมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 
7 กิจกรรมปันน้ าใจไต่เป้าโอเนต 

 -นักเรียนมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 
-นักเรียนได้รับการศึกษาต่อใน
อัตราที่สูงขึ้น 

     

3.อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวด 
ล้อมในโรงเรียน  
 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.กิจกรรมปลูกไม้ประดับ 
3.กิจกรรมอนุรักษ์พันธไ์ม ้
4.กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
5.กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
6.ประเมินผล/สรุปผล รายงานการ
ด าเนินงาน 
 

นักเรียนทุกคนมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 

1.โรงเรียนมีสภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
ปลอดภัย 
2.นักเรียนทุกคนอนุรักษ์พันธุ์
ไม ้
  

5,000 
2,000 
7,000 
10,000 

(ปรับ-ซ่อม) 
2,034 

 

 
/ 

 
- 

 
- 

กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

4 โครงการ
พัฒนางานโสต
ทัศนะศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียน   
 

1.กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
2.กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
“รัตนสาร”ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.กิจกรรมเสียงตามสายภายใน 
โรงเรียน 
4.กิจกรรมพัฒนาเว็ปไซดโ์รงเรียน  
5.กิจกรรมส่งข้อมูลประชาสมัพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของ สพม. 35 
6.กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน างานโสต
ทัศนะศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรภายในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความ
พึงพอใจต่องานโสต
ทัศนะศึกษาและการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวต่างๆตลอดปี
การศึกษาของโรงเรยีน 

บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
มีความพึงพอใจในงาน
ประชาสมัพันธ์   

7,000 / -  
/ 

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการงาน
สวนพฤกษ 
ศาสตร์ โรงเรียน 

-กิจกรรม “รักษ์ไม”้ 
-กิจกรรม “บูรณาการการเรียนรู”้  
-กิจกรรมนิทรรศการประชุม 
-วิชาการและนิทรรศการ  
-กิจกรรม เปดิบ้านรตันะ 

ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครอง    
ครู ทุกกลุ่มสาระฯ 
ครู ทุกกลุ่มสาระฯ 
นักเรียนแกนน า 5 คน 
บุคลากร ผู้ปกครอง  ชุมชน    

1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ของงานสวน 
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
2. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2.โรงเรียนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดท า
โครงการและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณา
อนุมัต ิ
3.ด าเนินงาน 
 -จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ ์

1.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ตาม
หลักปรัชญาของ 
 
 

1.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

กลุ่ม
บริหาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

1.โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารงาน
ทั่วไป 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.กิจกรรมพัฒนางาน
ส านักงาน 
3.กิจกรรมปรับซ่อม
ยานพาหนะ/ครุภณัฑ์
ส านักงาน 
4.ประเมินผล สรุปผล/
รายงานการด าเนินงาน 

-โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
-โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี 
ร่มรื่น สวยงาม สะอาด  ปลอดภัย 

-โรงเรียนมีสภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
-โรงเรียนมีอาคารสถาน 
ที่   สะอาด ปลอดภัย 

2,000 
20,000 

/ -  
/ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

2.โครงการ
ส่งเสริมงาน
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 

1.ประชุมครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
2.จัดท าเอกสารประเมิน
ความเสีย่งในกลุ่ม/งานต่างๆ  
3.ประเมินความเสี่ยงและ
รายงานผล 
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
4.สรุปรายงานการควบคมุ
ภายในประจ าปี 2563 ต่อ
ต้นสังกัด  
จัดท าเอกสารประเมินความ
เสี่ยงในกลุ่ม/งานต่างๆ 

1.ครูและบคุลากรที่เกี่ยวข้องทุก
คนของโรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา
มีความตระหนักถึงหน้าท่ี
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นระบบตาม ขั้นตอนอย่าง
มีวินัยเคร่งครัด 
2 กลุ่มบริหารงาน ในโรงเรยีน ทุก
กลุ่ม มีการประเมินสอบทานและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบ 
3.โรงเรียนมีรายงานการควบคุม
ภายในสถาน 
ศึกษาต่อต้นสังกัด ได้ถูกต้องและ
ตรงตามก าหนดปลีะครั้ง 
 

1.ครูและบคุลากรที่
เกี่ยวข้องมีความรับผิด 
ชอบในการควบคุมภาย 
ในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.กลุ่มบริหารงาน ใน
โรงเรียน มีการประเมิน
และรายงานผลการควบ 
คุมภายในงานท่ีมีประ 
สิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
3.สรุปรายงานควบคุม
ภายในสถานศึกษา 

500 / - - กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

3. โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงานสาร
บรรณ 

 

1.ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ 
2.รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
3.จ่ายหนังสือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /
นิเทศติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ  
4.การจัดเตรียมวาระการประชุม    
บันทึกการประชุมและรายงานการ
ประชุม 
5.จัดท าใบรับรองเงินเดือน  เกียรติ
บัตรใบอนุโมทนาบตัร และเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
6.จัดท าค าสั่งไปราชการ/นิเทศ
ติดตามการรายงานผลการไป
ราชการ 
7.จัดท าระบบสารสนเทศครบ
วงจร/จัดท ารูปเล่มเผยแพร่แก่
ชุมชน  และหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
8.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น 
9.จัดส่งเอกสารทางราชการ 
10.ให้บริการถ่ายเอกสาร 
11.รายงานผลการด าเนินการ  
 

1 งานสารบรรณด าเนินไป
อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ  
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ 

-งานสารบรรณ
ด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบ  รวดเร็ว  
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
-ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง 
พอใจต่อการให้บริการ
ของงานสารบรรณ 

2,000   / - - กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

4.โครงการวัยรุ่น 
วัยใส ใส่ใจไม่
อ้วน  

-การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 
-คัดกรองนักเรียนท่ีมีปญัหา 
ภาวะอ้วน 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ 
-กิจกรรมอ่อนหวาน ส่งเสริมการไม่
รับประทานอาหารประเภทของหวานแก่
นักเรียน 
-กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส  ใส่ใจไม่อ้วน 
-กิจกรรมสนุกสนานและมีประ 
โยชน์กับ วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน   
-สรุปและประเมินผลทุกกิจกรรม 

นักเรียนทุกคนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

-นักเรียน มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
-ผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

18,400   / - - กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

5.โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3จัดเตรยีมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ ์
4จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน 
5จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 
6.ด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข  ปัญหาของ
นักเรียน ทุกด้าน 
7จัดด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตาม
กระบวนการระบบดูแล 

นักเรียนมสีุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี  เป็น
คนดี  คนเก่งและอยู่
ร่วมในสังคมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 

-ครูที่ปรึกษาจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรยีนภายใน
โรงเรียนและคัดกรอง
นักเรียน 
-ครูที่ปรึกษาไปเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
-ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุม 

1,000 / - - กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

5.โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  (ต่อ) 

8.ก ากับนิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน 
9.ประเมินผล สรุปผล/รายงาน
การด าเนินงาน 

       

6. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงานใน
สถานศึกษา 

จัดประชุม อบรม สมัมนา ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา 
- คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน   
- คณะกรรมการสถานศึกษา  
- คณะคร-ูบุคลากรประจ าเดือน  
- ชมรมศิษย์เก่า 
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/ 
จุดเน้น/นโยบาย 

1.มีระบบการบริหารจัดการ
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และเกดิประเกิดประสิทธิผล 
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/์
จุดเน้นของสถานศึกษา ร้อย
ละ 90 
2.มีการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา ทางการศึกษาให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
ตามปฏิทินอย่างน้อยร้อยละ 
90 

1.โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจดัการในองค์กรให้
มีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประเกิดประ
สิทธิ 
ผล ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/จดุเน้นของ
สถานศึกษา 
2.โรงเรียนมีการจดัประชุม 
อบรม สัมมนา ทาง
การศึกษาให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

18,000    
5,000 

/ - / กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 
 

7.โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
และสมัพันธ์ชุมชน 

 

1.วางแผนการจัดกิจกรรมร่วม
ชุมชน 
-จัดกิจกรรมตามแผนชุมชน  
ตามองค์ประกอบของกิจกรรม
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

-เยาวชนโรงเรยีนบ้านโฮ่งรัต
นวิทยาทุกคน 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
และวัฒนธรรม 
ที่ดีของชุมชนและของชาติ 
 

1.นักเรียน ครู และ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ผู้ปกครอง  ชุมชน  
หน่วยงาน  องค์กรภาครัฐ
และเอกชนมสี่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุน 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

7.โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
และสมัพันธ์
ชุมชน 
(ต่อ) 

  

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  
2. วันไหว้คร ู
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
4. วันแม่แห่งชาติ   
5. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ  
6. วันปิยมหาราช   
7. วันสถาปนาโรงเรียน   
8. วันพ่อแห่งชาติ  
9. กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุวัด 
หล่ายแก้วและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ใน
หน่วยงานภายนอก 
10. สรงน้ าวัดหล่ายแก้ว 
11. สรงน้ าพระเจ้าหลีกเคราะห ์
12. ประเพณีแห่แคห่ลวง 

-ครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
และประชาชนในชุมชนทุก
คน  
บทบาทในการร่วมส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนการปลูกฝัง
คุณธรรมแก่เยาวชน รวมถึง
ร่วมกันเผยแผ่คณุธรรม  
จริยธรรมสู่ชุมชนและ
เครือข่าย   

กิจกรรมตาม
โครงการฯ 

 
1,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 
5,000 

 
1,000 
6,000 

 
   

1,500 
2,500 
3,000 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
/ 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

 13. งานวันขึ้นปีใหม่ 
-ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน 

       

8.โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
งานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

 

1.พัฒนางานส านักงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
2.กิจกรรมสร้างความเข้าใจให้
ผู้ปกครอง 
3.กิจกรรมท าเอกสารออนไลนต์าม
ระบบ E-Studentloan 
4.กิจกรรมจดัป้ายนิเทศเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร 
5.กิจกรรมรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
6.กิจกรรมพิจารณาทุนการศึกษา 

1.นักเรียนผูย้ื่นขอกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาที่มีคณุสมบัติ
ครบ 
ถ้วนทุกคนได้กู้เงินเพื่อ
การศึกษา 
2 นักเรียนผู้กู้ยมืเงินเพื่อ
การศึกษาทุกคนได้รับข้อมลู 
ข่าวสาร และปฏิบตัิตามขั้น 
ตอนเกี่ยวกับงานกองทุน
กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาได้ทันเวลา 
3 นักเรียนท่ีมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
พิจารณาทุนการศึกษาได้รับ
เงินทุนการศึกษา 

-นักเรียนท่ีกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาทุกคนได้รับ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
ปฏิบัติตามขั้นตอน
เกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
ทันเวลา 
-นักเรียนท่ีมีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
พิจารณาทุนการศึกษา
ได้รับเงินทุนการศึกษา 

7,000   / กลุ่มบรหิาร 
งบประมาณ 

9. โครงการ
ส่งเสริมงาน
แผนงานสู่การ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1.วางแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
-ปฏิบัติการจดัท าแผนงานโครงการ 

1.ผู้บริหาร ครู บุคลากร มี
ส่วนร่วมวางแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ร้อยละ 100 
2.ร้อยละ 80 มีความพึง 

1.การวางแผนปฏิบตัิงาน/
กิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการ 
2.การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าป ี

6,719   
616 

/ -  
/ 

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

9. โครงการ
ส่งเสริมงาน
แผนงานสู่การ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(ต่อ) 

-จัดส่งโครงการต่างๆเพื่อขออนุมัต ิ
2.จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบตัิการ 
 ปี 63 
3. จัดส่งรูปเล่มรายงานแผนปฏิบตัิ
การปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อต้น
สังกัด  
4.ด าเนินการขออนุมตัิจัดซื้อ-จัดจา้ง
ตามแผนปฏิบัติการ 
5.นิเทศติดตามการใช้เงินงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผน
ระยะที่ 1  
และ 2 
6.ประเมินผลโครงการไตรมาส1-2 
และ ไตรมาส 3-4 ตามแบบประเมิน 
NO1 และ NO2 
7.สรุปรายงานผลโครงการประจ าปี 
2563 

พอใจมาก ต่อระบบงาน
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนบ้านโฮ่ง
รัตนวิทยา 

3.มีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ

ตามก าหนด 100 %   

งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

     

10.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงาน
การเงิน    

1.วางแผนการด าเนินงานการเงิน
และพัสด ุ
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

งานการเงิน 
3. การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ  

1  คร-ูบุคลากรทุกคน
ได้รับการบริการ อย่าง
ทั่วถึง จากงานการเงิน
ตามเวลาที่ก าหนด 
2  มบัีญ-ชีเบิกจ่าย เงิน
ทุกประเภทถูกต้องตาม 

1.ครู-บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการ
บริการเบิก-จ่ายเงิน  
ถูกต้องตามระเบียบ 
2.มีทะเบียนคุมงาน
การเงิน ถูกต้องตาม 

195,000           / - - กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

10.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงาน
การเงิน    
(ต่อ) 

-จัดท าบัญชีเงินทุกประเภท 
-จัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
-จัดระบบการให้บริการเบิกจ่าย 
-จัดท ารายงานการเบิกจ่ายต่อต้น
สังกัด 
4.สรุปประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาการบริหารจัดการงาน
การเงิน 

ระเบียบแบบแผนที่ทาง
ราชการ 
3.มีรายงานการเบิก 
จ่ายเงิน ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด ปีละ 1 ครั้ง 

ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
มีการรายงานการเบิก 
จ่ายเงิน ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด 

     

11. โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงานพัสดุ
และสินทรัพย์   
 

1.วางแผนการด าเนินงานพัสด ุ
2.ตรวจสอบ และรายงานพัสดุ
ประจ าปี 2562 
3.พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์   
  -ลงบัญชีวัสดุและทะเบียน
ครุภณัฑ ์
4.ด าเนินการจดัซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา วัสดุ  ครุภณัฑ์    
อาคารสถานท่ี    
5.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ  
6.ประเมินผลการด าเนินงาน 
7.รายงานผลการด าเนินงานพัสด ุ

1  มีวัสดุที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 
2  มีวัสดุที่ใช้ในส านักงาน
บริการให้แก่ฝา่ย/งาน
ต่างๆ ร้อยละ 100 
 

-แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด
จ้าง 
-แฟ้มเบิก-จ่ายวัสดุ
กองกลาง 
-มีทะเบียนคุมพสัด ุ

114,547   / - - กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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บทที่  4 

โครงการตามแผนประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 โครงการตามแผนประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของโรงเรียน ที่ได้วิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ท้องถิ่น และในส่วนที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่บริการ ในท้องถิ่นใกล้บ้านให้ได้รับการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานสู่มาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  
 

โครงการตามแผนประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 31 โครงการ ซึ่งแบ่งตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ดังต่อไปนี้   
1. กลุ่มบริหารวิชาการ มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.4 โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
1.5 โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 
1.6 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) เพ่ือการศึกษา 
1.7 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย 
1.9 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.10 โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
1.11 โครงการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน 
1.12 โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู 

2. กลุ่มบริหารทั่วไป มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป 
  2.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2.3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2.4 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.5 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา      
2.6 โครงการโรงเรียนสุจริต 
2.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.8 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
2.9 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2.10 โครงการโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.11 โครงการส่งเสริมงานควบคุมภายใน   
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2.12 โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ  
2.13 โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน 

 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร 
3.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในสถานศึกษา 
3.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรม และสัมพันธ์ชุมชน 

4. กลุ่มบริหารงบประมาณ มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

4.2 โครงการส่งเสริมงานแผนงานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
4.3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงิน 
4.4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานพัสดุและสินทรัพย์   

สรุปโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ตามกลุ่มบริหาร มีดังต่อไปนี้   
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลุ่มบริหารวิชาการ 
  1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป  
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  สพฐ. 

  2. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  3. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

4. โครงการโรงเรียนสุจริต           
 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ 
2. โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

.   5. โครงการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย   
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน   
2. โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู   



49 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี(ICT) เพ่ือการศึกษา 
2. โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1. โครงการอนุรักษ ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. โครงการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

  1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป 
2. โครงการส่งเสริมงานควบคุมภายในสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานสารบรรณ 
4. โครงการ วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน 
5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในสถานศึกษา 
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและสัมพันธ์ชุมชน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2.  โครงการส่งเสริมงานแผนงานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงิน  
4.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานพัสดุและสินทรัพย์ 
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บทที่  5 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้ยึดหลักปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้ 
 1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  โดยโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาต้องมี
แผนงาน/โครงการที่มีรายละเอียดการด าเนินงานประกอบด้วย  ชื่อโครงการ ลักษณะของกิจกรรม มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์  หลักการและเหตุผล  จุดประสงค์  เป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  วิธีด าเนินการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวัดผละประเมินผล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 2. การปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
 3. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ ในการท างานของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ให้มี
วัฒนธรรมและค่านิยม  ดังนี้ 
     3.1 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ผู้เรียน มีทัศนคติและอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต   
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีระเบียบ  มีคุณธรรม และมีจิตบริการ 
     3.2 เป็นที่เชื่อถือของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  พร้อมให้การช่วยเหลือ  ยุติธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและ
มั่นคงในอารมณ ์
     3.3 มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ พ่ึงของผู้ เรียน  ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
กระตือรือร้น ให้ค าปรึกษาและพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อ
ราชการในองค์กร  
     3.4 ยึดหลักในคุณธรรม  เกียรติภูมิ  มีศักดิ์ศรี  กล้าหาญ  ขยัน และอดทนต่ออุปสรรค  ยึดถือ
ประโยชน์ของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
     3.5 ความทันสมัย  ทันโลก  ทันสถานการณ์ ใฝ่หาความรู้  รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์  
     3.6 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน  รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน  ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง
แก้ไขให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
      3.6.1 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร ให้มีความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์   
ทั้งด้านสื่อเทคโนโลยี   และบุคลากร 
      3.6.2 การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  การประเมินผล  อย่างถูกต้อง  
สามารถประเมินผล  รายงานผลตามระบบหรือวิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
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                                          ค าสั่งโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
                                                ที่     ๑๓๘   / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
************************************************* 

 
ด้วยโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ ครอบคลุมการพัฒนาด้านผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการและชุมชน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดให้ผู้บริหารงาน
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูบุคลากรในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา แก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ นางสาววิไลวรรณ     ยะสินธ์   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒. นางนงพงา            เตจ๊ะแก้ว  กรรมการ 
                     ๑.๓. นางสาวชนิสรา        พันวัน                 กรรมการ 

๑.๔. นางนงลักษณ์         อุปการะ            กรรมการ 
  ๑.๕. นางเก้ือกูล            พัฒนเวศน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

         ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐาน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้ครอบคลุม
สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาประกอบด้วยคณะบุคคลต่อไปนี้   
  ๒.๑  นางเก้ือกูล           พัฒนเวศน์  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางนงพงา           เตจ๊ะแก้ว  กรรมการ 
  ๒.๓  นางนงลักษณ์         อุปการะ            กรรมการ 
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  ๒.๔  นายชาญชัย จันทร์อ่อน           กรรมการ 
  ๒.๕  นายพุฒิพัฒน์        วงค์หลิ่งห้า  กรรมการ 
                     ๒.๖  นางเฉลิมขวัญ    พรหมอนันต์  กรรมการ 

๒.๗  นายถนอม  เพียงไพรชม  กรรมการ 
๒.๘  นางวัลภา     อินทร์แปลง  กรรมการ 
๒.๙  นางพัชรินทร์         พรทรานนท์   กรรมการ 
๒.๑๐นางพัชราภรณ์ ทองมาก   กรรมการ 
๒.๑๑นางสาวนงเยาว์ อินตะชุ่ม  กรรมการ 
๒.๑๕นางสาวชนิสรา     พันวัน             กรรมการและเลขานุการ 

  

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดท าเอกสาร มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมประสานการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  นางสาวชนิสรา     พันวัน                        ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางพัชราภรณ์ ทองมาก                    กรรมการ 
  ๓.๓  นางสาวกุลธิดา     ภูดอนตอง              กรรมการ 
  ๓.๔  นางสาวนงเยาว์ อินตะชุ่ม      กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ไม่ก่อให้เกิดผล
เสียหายและทรัพย์สินของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีต่อทาง
ราชการต่อไป 

 
สั่ง    ณ    วันที่    ๖   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 
      ลงชื่อ 
                 (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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ภาพการประชุมปฏิบัติการงานนโยบายและแผน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 

     
 

ผู้อ านวยการวิไลวรรณ  ยะสินธ์               
 

      
 

คณะคร-ูบุคลากรโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มบริหารวิชาการ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง   จ.ล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

2. ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง       ใหม ่
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา      
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
                                    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
                           ชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

4.  กุลยุทธ์      
ข้อ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

5. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2553  ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาเน้นทั้งด้านความรู้  
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการความรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม  เพ่ือพัฒนาทักษะ
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ด้านต่าง ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  อีกทั้งนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้จัดและ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 2. สร้างการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ดังนั้นสถานศึกษา  จึงต้องมีการปรับกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและสังคมได้ยั่งยืน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการท างาน คู่กับคุณธรรม จริยธรรม การ
จัดสร้างนวัตกรรมด้านจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ การวัดและประเมินผลสภาพ
จริง  และการน าไปใช้ในชีวิตจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการด ารงชีพได้อย่างเป็นสุขในสังคม จากที่ผ่านมา พบว่า 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการ จึงต้องก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
 

6. จุดประสงค์  
6.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

         เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
6.2.2  เพ่ือให้มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์  
6.2.3  เพ่ือให้มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
6.2.4  เพ่ือให้มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

 

7.  เป้าหมาย  
       7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 7.1.1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีการศึกษา 2561 
                7.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 2.5 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80   

7.1.3 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80   

7.1.4  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80   

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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                 7.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                 7.2.2  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผล 
การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
8.  สถานที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ภาคเรียนที่  2/2562 – ภาคเรียนที่  1/2563 

 

10. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ครูผู้สอนส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลคะแนน O-NETของชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3  และผลคะแนน    O-NETของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ครูในทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

- พ.ย. 62 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 

2 
 

ประชุมครูเพ่ือจัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ
ของ สพม.โดยการวางแผนด าเนินงานและ
หาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

ครูทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

- พ.ย. 62 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 

 * กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมสอนเสริมทักษะภาษาไทย  เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทยและ
นักเรียน  ม.3 , 
ม.6 ทุกคน 
 

 
1,500 

 
พ.ย. 62–  
ก.ย.63 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 * กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  เตรียมความพร้อม ม.3 , ม.6 
- จัดท าท าเอกสาร หรือสื่อให้นักเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์  

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
และนักเรียน  
ม.3,ม.6 ทุกคน 
 

  
1,200 

 
พ.ย. 62–  
ก.ย.63 

 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 



57 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 
ประมาณ  

   ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

 * กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนางานการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
- กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้    

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และนักเรียน  
ม.3 ม.6ทุกคน 
 

4,000 พ.ย. 62–  
ก.ย.63 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยา 
ศาสตร์ 

 * กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
- จัดการเรียนรู้ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมฯ 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมฯ
และนักเรียน  
ม.6 ทุกคน 

1,200 พ.ย. 62–  
ก.ย.63 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมฯ 

 * กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-  สอนซ่อมเสริม 
-  จัดการเรียนรู้ติวเข้ม O-NET 
-  วิจัยในชั้นเรียน 
-  ศึกษานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน
เป็นรายกรณี 
- พัฒนาสื่อการสอน 
- นิเทศการเรียนการสอน 

ครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่าง 
ประเทศและ
นักเรียน  ม.3 , 
ม.6 ทุกคน 

1,400  พ.ย. 62–  
ก.ย.63 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 * กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
- ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
- กิจกรรมเสริมพัฒนาสมรรถนะตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- จัดหา จัดท า แบบทดสอบที่เน้นการคิด 
- จัดท า และพัฒนาเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ให้เหมาะสม 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุข-
พลศึกษาและ
นักเรียน  ม.3 , 
ม.6 ทุกคน 
 
 

1,000 พ.ย. 62–  
ก.ย.63 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุข-
พลศึกษา 

  * กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ
สอน 
- กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ศิลปะและ
นักเรียนทุกคน 

2,000 พ.ย. 62–  
ก.ย.63 

ครูกลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 
ประมาณ  

   ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

 * กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
-  อบรมครูเชิงปฏิบัติการ 
-  พัฒนากระบวนการคิด 
-  นิเทศติดตาม 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การ
งานฯและ
นักเรียนทุกคน 

3,000 พ.ย. 61–  
ก.ย.62 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การ
งานฯ 

3 สอนเสริม  เพิ่มเติมความรู้ ครูผู้สอน 5 
กลุ่มสาระฯหลัก 

7,000  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4 ประเมินผล  - ก.พ. 63 
5 สรุปและรายงานผล  - มี.ค. 63 
11. งบประมาณ      22,300 บาท 

จากเงินอุดหนุน        15,300 บาท 
           จากงบอ่ืน                7,000 บาท  
 

12.  ผู้รับผิดชอบ 
         กลุ่มบริหารวิชาการ   
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 13.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 13.2  หน่วยงานภายนอกที่ให้ความรู้/ทักษะเพ่ิมเติมแก่นักเรียน 

 

14.  การวัดผลประเมินผล 
 14.1  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
 14.2  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ O-NET 
     14.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     14.4  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
 

16.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1.  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แบบรายงานผลการเรียน ร้อยละ 70 
2.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET สูงขึ้น ผลการทดสอบ O – NET เพ่ิมข้ึนไม่น้อยร้อยละ 5  

(จากปีการศึกษา 2561)  
3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

แบบรายงานผลการเรียน ร้อยละ 90 
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  ลงชื่อ                  ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว)  
 

 
 ลงชื่อ                                                          ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                      (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
  ลงชื่อ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (1,500) 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร Quality A4  
70 แกรม 500 แผ่น 

7 รีม 100 700 ไตรมาส 1  

รวม 700   
 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร Quality A4  
70 แกรม 500 แผ่น 

6 รีม 100 600 ไตรมาส 3  

2 ปากกาไวท์บอร์ด 10 20 200 

รวม 800   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (1,200) 
ภาคเรียน 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่

ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 6 125 750 ไตรมาส 1-2  
2 ปากกาไวท์บอร์ด 22 20 440 
3 ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์10 3 2 10 

รวม 1,200   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (4,000) 
  ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่

ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 5 125 625 ไตรมาส 1-2  
2 ปากกาไวท์บอร์ด 20 20 400 

รวมเงิน 1,025   
 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่

ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 4 125 500 ไตรมาส 1-2  
2 ปากกาไวท์บอร์ด 20 20 400  
3 วัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี - - 2,075  

รวม  2,975   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  (1,200) 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่
รายการ 

 
จ านวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีคละสี 20 แผ่น 8 160 ไตรมาส   
1-2 

 
2 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้าคละสี 20 แผ่น 6 120 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 รีม 125 375 
4 ปากกาไวท์บอร์ด 4 ด้าม 20 80 
5 ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์10 3 กล่อง 5 15 
 รวม 750   
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ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่
รายการ 

 
จ านวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 รีม 125 375 ไตรมาส   
3-4 

 
2 ปากกาไวท์บอร์ด 3 ด้าม 20 60 
3 ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์10 3 กล่อง 5 15 
 รวม 450   

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (1,400)  ภาคเรียนที่ 2/2562 
  ที่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่ 

ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

  1 สันรูด 5mm 5 ห่อ 50 250 ไตรมาส1-2  
  2 กระดาษ A4 70 แกรม 1 รีม 100 100 
  3 ปกกระดาษ A4 สี  2 ห่อ 140 280 
  4 ไม้ไอศกรีมคละสี 3 ห่อ 20 60 
  5 ปากกาเมจิก 1 ห่อ 150 150 
  6 หนังสือวิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ม.3  

และ ม.6 
2 เล่ม  560 

รวม   1,400 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (1,000) 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที รายการ 

 
จ านวน ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่ 

ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A A4 
80 แกรม 500 แผ่น 

4 รีม 125 500  
 
ไตรมาสที่ 

1-2 

 

2 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม180แผ่น 1 รีม 140   140 
3 นกหวีด FOX 40 รุ่น CLASSIC 1 ตัว 320 320 
4 ปากกาไวท์บอร์ด 2 ด้าม 20    40   

รวม   1,000   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (2,000)  ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่ 
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A B5 80 
แกรม 500 แผ่น 

4 รีม 115 460 ไตรมาสที่ 
1-2 

 

2 ปากกาไวท์บอร์ดPILOT ปากกลมสีน้ าเงิน 1กล่อง 20 240 
3 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 109  2 กล่อง 39 78 
4 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 112  3กล่อง 15 45 
5 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 กป 60 60 
6 แปรงลบไวท์บอร์ด 2 อัน 12 24 
7 มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็กMESANO.ST-10 2 อัน 32 64 
8 ปากกาเน้นข้อความ FABER-CASTELL 1 ด้าม 29 29 

รวม 1,000   
 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
ราคา
รวม 

ช่วงเวลาที่ 
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กาวแท่ง PAPER MATE 22 กรัม 1 แท่ง 32 32 ไตรมาสที่ 
3-4 

 
2 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOT  

สีน้ าเงิน 
3กล่อง 58 174 

3 เครื่องเย็บกระดาษตราม้า HD-10 1 เครื่อง 45 45 
4 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10  5กล่อง 6 30 
5  เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้ว 3M 2 ม้วน 45 90 
6 กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A B5 80 

แกรม 500 แผ่น 
4รีม 115 460 

7 บัตรค าสี 4*9 นิ้ว 100 แผ่น 1 แพ็ค 60 60   
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
ราคา
รวม 

ช่วงเวลาที่ 
ต้องใช้ หมายเหตุ 

8 โพสต์-อิท โน้ต 3"x3" เหลือง(100แผ่น)  
โพสต์-อิท654 

2 อัน 35 70 ไตรมาสที่ 
3-4 

 
9 ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ORCA 1 อัน 28 28 
10 ยางลบสเต็ดเล่อร์ 2 ก้อน 5 10 

รวม 999   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (3,000) 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่ 
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 เข็มสอยเบอร์ 8 และเบอร์ 9 3 ห่อ 10  30 ไตรมาสที่  
1-2    

 
2 แก๊สหุงต้ม 3 ถัง 450 1,350 
3 มีด พร้อมด้าม 2 ด้าม 250 500 
4 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 6 รีม 125 750 
5 กระดาษการ์ดสี 150 แกรม 2 รีม 140 280 
7 ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 3 เมตร 3 เต้า  

มีฟิวส์ 
1 อัน 95 95 

รวม 3,005   
 

กิจกรรมสอนเสริม  เพิ่มเติมความรู้  (งบอ่ืน) 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 7 1,000 7,000 ไตรมาส 
1-2 

 

รวม 7,000   
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ก าหนดการ  

 
กิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  

ปีการศึกษา 2562 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

วันที.่............  เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
 

เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.00 – 08.30 พิธีเปิด กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

08.30 -10.15 ฐานภาษางดงาม นางพัชรินทร์      พรทรานนท ์
นางเกื้อกูล         พัฒนเวศน์ 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

10.15 - 11.00 ฐานภาษากับการ
ประชาสัมพันธ์ 

นางนงลักษณ์      อุปการะ 
นางสาวกุลธิดา     ภูดอนตอง 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

พักรับประทานอาหารว่าง 
11.15 - 12.00 ฐานท่องโลกอาเซียน   นางพัชราภรณ์      ทองมาก

นางสาวธิราภรณ์    ซากัณฑ์ 
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.45 ฐานวิทยาศาสตร์น่ารู้   นางสาวชนิสรา    พันวัน 

นางนงพงา         เตจ๊ะแก้ว 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

13.45– 14.00 ฐานท้องถิ่นของเรา   นายถนอม           เพียงไพรชม
นายชาญชัย       จันทร์อ่อน 

กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

พักรับประทานอาหารว่าง 
14.15 - 15.00 ฐาน สนุกกับ ICT     นายพุฒิพัฒน์     วงค์หลิ่งห้า 

นางสาวนงเยาว์   อินตะชุ่ม 
กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 

15.00 - 15.45 ฐานคิด พิชิตตัวเลข   
 

นางเฉลิมขวัญ    พรหมอนันต์ 
นางวัลภา         อินทร์แปลง 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

15.45 - 16.30 สรุปและพิธีปิด ผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง   จ.ล าพูน 
 

1. ช่ือโครงการ      ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

2.  ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการ      ต่อเนื่อง   ใหม ่
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
          มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

4. กลยุทธ์    
ข้อ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นการประเมินศักยภาพ
ผู้เรียนหลายด้านชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  การพัฒนาที่ส าคัญ  คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์  ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ผู้เรียน
ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสร้างองค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้  ทักษะและเจตคติที่เกิดจาก
การเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของตน  
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6.  จุดประสงค์ 
 6.1  จุดประสงค์ทั่วไป 

6.1.1  เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจ
อย่างเต็มความสามารถ และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

6.1.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญคุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน  
 6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของ 
นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและได้แสดงผลงาน(นวัตกรรม)ของตนเอง 

6.2.2  เพ่ือจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ความรู้ ความสามารถ และการ
แสดงออกในการใช้ภาษาทางการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

7.  เป้าหมาย 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 

     7.1.2  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางด้านความคิด และการใช้ภาษาทางการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้
อย่างสร้างสรรค์ 
      7.1.3  นักเรียนทุกคน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  มีผลงานที่เกิดจากการท ากิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
7.2.1  นักเรียนแสดงออกทางความคิด และการสื่อสารตามความถนัด ความสนใจอย่างมีคุณภาพ 

      7.2.2  นักเรียนได้รับการแก้ไข/ส่งเสริม/เสริมสร้างสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนตามศักยภาพของ
ตนเอง ด้วยวิธีการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
       7.2.3  นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการเข้าร่วมอบรม และร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะความสามารถด้านต่างๆตามความสามารถและความถนัดให้ดียิ่งขึ้น  
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
           โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภาคเรียนที่ 2/2562  และภาคเรียนที่ 1/2563 
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10.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม 

( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
(ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-   เด็กพิการเรียนร่วม  (ซ่อมเสริมทักษะพ้ืนฐาน
ภาษาไทยด้านการอ่าน  การเขียน) 
- ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (ส่งนักเรียนเข้าร่วม
อบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ) 
- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมการสร้างเสริมและพัฒนานวัตกรรม 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

8,680 
 

 
พ.ย.  61 – 
ก.ย.  62 

 
กลุ่มบริหาร
วิชาการและ
ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ปรับพื้นฐานผู้เรียน 
- กิจกรรมการสร้างเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
- กิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์น่ารู้ 
-  แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับจังหวัด/เขตฯ 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1,000 พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการและ

ครูกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมทักษะเรียนรู้สู่นวัตกรรม 
- สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก  
- สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
- แข่งขันทักษะวิชาการ 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

14,180 พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการและ
ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ประกอบกิจกรรมตามพิธีการทางศาสนา/
วัฒนธรรมประเพณี ตามวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันวิ
สาขบูชา  วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา  
และวันส าคัญของชาติ 
-  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1,500 พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการและ
ครูกลุ่มสาระฯ
สังคมฯ 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส 
- กิจกรรมทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อฯ วิชาภาษาต่างประเทศ 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

3,200 พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
และครูกลุ่ม
สาระฯภาษา
ต่าง 
ประเทศ 
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ที ่ กิจกรรม 
( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา 
(ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมการสร้างเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
- กิจกรรมฝึกทักษะความสามารถของนักเรียน
ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

1,600 พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการและ
ครูกลุ่มสาระฯ
การงานฯ 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด 
- ส่งทีมเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย(วันต่อต้านยา
เสพติด กิจกรรมวันเอดส์โลก) 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

6,500 พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการและครู
กลุ่มสาระฯ 
สุข-พลศึกษา 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมการสร้างเสริมนวัตกรรม 
ด้านศิลปะทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
- กิจกรรมร่วมชุมชน 
- แข่งขันทักษะวิชาการ 
 

ครู และ
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

25,463 พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการและ
ครูกลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

 

11.  งบประมาณ            68,273 บาท  
          จากเงินอุดหนุน                   30,400  บาท  
          จากการงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ 27,060 บาท  
  จากอ่ืนๆ              10,813 บาท   
12.  ผู้รับผิดชอบ   

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13.1   8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
13.2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 
13.3   หน่วยงานอื่น 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1  แบบบันทึกข้อมูลของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
14.2  แบบประเมินกิจกรรม 
14.3  สรุปรายงานการด าเนินกิจกรรม  

 



69 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ( สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นตามมา )  

15.1  นักเรียนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียนตามศักยภาพของตนเอง ด้วยวิธีการที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 15.2  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกทางความคิด ทักษะ ความรู้ ความสามารถตามความถนัด
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 

16.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง 

ดู พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
แบบบันทึกข้อมูล ร้อยละ 75 

2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน  

แบบประเมินกิจกรรม ร้อยละ  80 

3 นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด และแสดง
ความสามารถด้านความคิดในโอกาสต่างๆ 

แบบประเมินกิจกรรม ร้อยละ  75 

4 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาศักยภาพโดยการเข้าร่วมอบรม และ
เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  และ
แสดงผลงานของตนเอง 

แบบประเมินกิจกรรม ร้อยละ  75 
 

  
 
 
  ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ 
           (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว)   

          
 

  ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว)   

     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
  ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์)   
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลา
ที่ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสารQuality A4  
70 แกรม 500 แผ่น 

2  100 200 ไตรมาส 1  

2 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้าคละสี 12 5 60 
3 กาว UHC POP UP STIC 2 50 100 
4 หมึกเติม smile connon 100 ml. สีด า 2 120 240 
5 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ขนาด A4 1  260 260 
6 ดินสอสีไม้ระบายน้ าแท่งยาวคอลลีน 36 ส ี 1  200 200 
7 กระดาษปั้มทอง (เกียรติบัตร) 2  120 240 

รวม 1,300   
 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลา
ที่ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท 123 30 3,690 ไตรมาส 4 วันสุนทรภู่และ
วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ แบบเหมาจ่าย 123 30 3,690 

รวม 7,380   
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 ปากกาไวท์บอร์ด 15 20 300 ไตรมาส 1  
2 กระดาษ A4  4 125 500 ไตรมาส  2 

รวม 800   
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ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 ปากกาไวท์บอร์ด 6  20 120 ไตรมาส 3  
2 สันรูด 3 มิล 2  40 80 ไตรมาส  4 

รวม 200   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ปีกศ.62(จังหวัด
สุโขทัย) 

  1,000 ไตรมาส 1  

รวม 1,000   
 
 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 สนับสนุนการท านวัตกรรมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4 ชิ้น 250 1,000 ไตรมาส  2  

2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  7,380 
 

ไตรมาส  4 สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

3 ค่าของรางวัลนักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  1,250 ไตรมาส  4  

4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับจังหวัด   

3,550 ไตรมาส  4  

รวม 13,180   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่
รายการ 

(แยกเป็นรายกิจกรรมที่จะท า) 
จ านวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษบรุ๊ฟ 18 6 108 
ไตรมาส 1-2 

 
 2 ปากกาเคมี 12 30 360 

3 เทปกาวย่น  4 32 128 
4 กระดาษเกียรติบัตร (ขอบทอง) 2  98  196   
5 แฟ้มพลาสติกโชว์ ขนาด A4 6  34 204   
6 เทปกาว แบบบาง 3/4 นิ้ว 10หลา 2 35 70   

รวม  1,066   
 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่
รายการ 

(แยกเป็นรายกิจกรรมที่จะท า) 
จ านวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 ค่ากระดาษบรุ๊ฟ 18 6 108 ไตรมาส 3-4 
 

 
2 ค่าปากกาเคมี 12 28 324 

รวม 432   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 4 100 400  
 
ไตรมาส 1-2 
 

 
2 วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานวันคริ

สมาสต์ 
  1,000 

3 แผ่นใสรองปก 1 200 200 
4 วัสดุฝึกซ้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   400 
5 กระดาษบัตรค า 11 50 550 
6 ปากกาไวท์บอร์ด 20 20 400 
7 ปากกาเมจิก 1 150    150 
8 กระดาษสี 2 หน้า 10 10  100 

รวม 3,200   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลา
ที่ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 ค่าวัสดุฝึกแข่งขันการงานระดับ ม.ต้น   800 ไตรมาส 4  
2 ค่าวัสดุฝึกแข่งขันการงานระดับ ม.ปลาย   800 

รวม 1,600   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ภาคเรียนที่  2/2562  

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่ 
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 วัสดุภาคสนาม   2,810 ไตรมาส 1  
2 ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ) 30 123 3,690 

รวม 6,500   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่  2/2562 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

ราคา
รวม 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
ปีกศ.62(ด้านนาฏศิลป์ จ.สุโขทัย) 

8 คน  4,500 ไตรมาส 1 
 

 

2 เข็มหมุดตรากวาง 31 5 155 ไตรมาส 1-2 
 

วัสดุรางวัล
กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

3 กระดาษว่าวมัน(คละสี) 60 5 300 
4 แป้งมัน 2 30 60 
5 ดินสอ 2B PROJECT (แท่งละ 5.-) 9 35 315 
6 ลวดเย็บกระดาษ max เบอร์ 10 3 6 18 
7 เครื่องเย็บกระดาษตราม้า HD-10 6 45 270 
8 กรรไกร Scotch 3M 7 นิ้ว 1407 3 45 135 
9 ไม้บรรทัด 12 นิ้ว Little Bear 3 16 48 
10 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า(คละสี) 9 14 126 
11 ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ORCA 6 28 168 
12 ป้ายกิจกรรมวันลอยกระทง 1 300 300 
13 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 

70 แกรม 
 

1 105 105 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

ราคา
รวม 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

14 กิจกรรมการแสดงร่วมชุมชน   813  กิจกรรม
เพ่ือชุมชน 

 รวม   7,313   
 
ภาคเรียนที่ 1/2563  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

ราคา
รวม 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 การแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลป์
(ทัศนศิลป์) 

 
 

1,000 
 

1,000 ไตรมาส 3-4 
 

(งบกิจกรรม
เพ่ือชุมชน) 

2 การแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลป์
(ดนตรี) 

 500    500  

3 การแข่งขันทักษะวิชาการด้าน
นาฏศิลป์(นาฏศิลป์) 

 10,500 
 

10,500 งบอ่ืน
บริจาค 

4 กิจกรรมการเรียนเสริมศักยภาพ
ด้านศิลปะทัศนศิลป์/ดนตรี/
นาฏศิลป์ 

123 50 6,150  งบพัฒนา
ผู้เรียน 

 รวม   18,150   
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง   จ.ล าพูน 
 

1. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.  ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการ      ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานที่ 1- 3 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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4. กลยุทธ์  
 ข้อที่  2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

5. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นระมุข   
มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต   
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จึงเป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้  ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  และมีจิตส านึก
สาธารณะที่ดีงาม  เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลายให้ได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  มีความหมาย  และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  มุ่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้เชิง 
พหุปัญญา   การสร้างสัมพันธภาพที่ดี  การให้ค าปรึกษาด้านชีวิต  ศึกษาต่อ  การพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและ
การมีงานท า  อีกหนึ่งกิจกรรม  คือ  กิจกรรมนักเรียน  ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการท างาน  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เช่น ชุมนุม  ลูกเสือ  เนตรนารี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย  และนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นต้น 
6.  จุดประสงค์ 

6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
             เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร้างทักษะชีวิต  และมีคุณธรรม จริยธรรม   
 6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 
                6.1.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม  
ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสามัคคี    
                6.1.2  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบ     
                6.1.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
                6.1.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกร่วมดูแล รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
   



77 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
7. เป้าหมาย 
          7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                7.1.1  นักเรียนร้อยละ  80  มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  ระดับ  2  ขึ้นไป 
                7.1.2  นักเรียนร้อยละ  80 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่าง 
ถูกต้องเหมาะสมและผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 
 
          7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                นักเรียนเกิดความรู้  ความช านาญ  ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนางานตาม
ศักยภาพของตนเอง มากยิ่งขึ้น  
8.สถานที่ด าเนินการ 

          โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
9.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 
10.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 1 ครั้ง 1000 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
2. ด าเนินการตามจุดประสงค์ของกิจกรรม    งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 กิจกรรมชุมนุม 

- จัดตั้งชุมนุม 
- รับสมัครสมาชิกชุมนุมตามความสนใจ 

นักเรียน 
ทุกคน 

 ปีกศ.2563 
2/2562 

ครูที่ปรึกษาชุมชุม
ทุกคน 

 -  ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
-  สรุป/ประเมินผล 

    

 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
- จัดซื้ออุปกรณ์นันทนาการ 
- พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- วันราชสดุดีลูกเสือ 

ลูกเสือ 
เนตรนารี 

500  
 
 

1  ก.ค. 62  
23 พ.ย.62 

ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทุกคน 

 - ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี   
- สรุป/ประเมินผล 

ลูกเสือ 
เนตรนารี 

26,640 ม.ค.63 ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทุกคน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 
-  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
-  กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุวกาชาด  
ม.ปลาย 
(48 คน) 

17,760  
 

ธ.ค. 62 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ม.ปลาย 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
การเข้าค่ายนศท. 
-  อบรมภาคทฤษฎี 
-  ฝึกระเบียบแถว 
-  ฝึกทักษะบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ 
-  ฝึกยุทธวิถ ี
กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้
นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนใน
ห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และท้องถิ่น 

นศท. 
(3 คน) 

 
 
 
 
 

นักเรียน 
ทุกคน 

(123 คน) 

1,110 
 
 
 
 
 
 

21,000 

 ต.ค. 62 
 
 
 
 
 
 

17 ม.ค.63 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(นศท.) 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3 สรุปและประเมินผล  -   
4 รายงานผล  -   

 

11.  งบประมาณ                        68,010   บาท 
  เงินงบอุดหนุน  1,500 บาท 
                     งบอ่ืนๆ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบอุดหนุน)   66,510  บาท 
 

12.  ผู้รับผิดชอบ 
      หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      13.1  แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา/ชุมชน 
      13.2  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
       14.1  ตรวจสอบผลการด าเนินการ  
       14.2  สอบถามความพึงพอใจ 
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       นักเรียนเห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ น าความรู้และประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ
พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการด าเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม 
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16.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ได้  ระดับ  2  ขึ้นไป 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป -แบบประเมินผลการ

ด าเนินการ  
-แบบสอบถาม 
 

2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ทุก
กิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป          

               
 

ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางเฉลิมขวัญ  พรหมอนันต์)     
                   
 
    ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว ) 
          หัวหน้ากกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
    ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      ( นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์ ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้  
 

ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน เวลาที่จะ
ใช้ (เดือน 

หมายเหตุ 

1 กระดาษการ์ดสี  150 g 2 รีม 150 300 ไตรมาส 
ที่ 3 

 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 รีม 125 375 
3 แผ่นใสรองปก A4 1 รีม 199 199   
4 กาวลาเทค ขนาด 16 ออน  1 กป. 36 36   
5 สันรูด 3 มิล 2โหล 45 90   
6 ป้ายลูกเสือ 1 500 500   

รวม 1,500   
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โครงการห้องสมุดมีชีวิต  กลุ่มบริหารวิชาการ     

ประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
_________________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 

2.  ลักษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม      ต่อเนื่อง          ใหม ่
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

4. กลยุทธ์ 
         ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียนครูบุคลากรและชุมชนที่มี

ความส าคัญยิ่งดังนั้นในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดให้มีชีวิตจ าเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการมีความพอใจ
และมีความสุขในการเข้าใช้บริการ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ และศักยภาพ
ที่มีอยู่โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยการจัดบรรยากาศทั้งภายในและนอกห้องสมุดมี
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การประสมประสานแบบบูรณาการการเรียนรู้การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  และมีระบบการสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการจัดกิจกรรมและบริการสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทันสมัยและ
น่าสนใจเพ่ือเกิดแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การศึกษาค้นคว้า 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมตามโครงการห้องสมุดมีชีวิตจึงเป็นการปลูกฝังและสร้างให้มีนิสัยรักการอ่าน
ที่ยั่งยืนและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างมัน่คงอันจะส่งผลที่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป 

                 6.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างยั่งยืน 
                 6.1.2 เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรง และชุมชนตามทฤษฎีของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
                  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 
         6.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านฟัง ดู พูดเขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
                  6.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

 

7. เป้าหมาย 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    7.1.1 นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าความรู้ ร้อยละ 86 
  7.1.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของงานห้องสมุดร้อยละ86 

         7.1.3 นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดในคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหาหนังสือที่ต้องการ
อ่านไดร้้อยละ 86 
  7.1.4 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่ห้องสมุดมีการพัฒนาการให้บริการ มีการจัดบรรยากาศแห่ง
การแหล่งเรียนรู้และมีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ ร้อยละ 86 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               7.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
        7.2.2 นักเรียนมีทักษะในการอ่านฟัง ดู พูดเขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด 
                  7.2.3 นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดในคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นในการค้นหาหนังสือที่
ต้องการได้ 
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         7.2.4 ห้องสมุดมีการพัฒนาการให้บริการ มีการจัดบรรยากาศแห่งการแหล่งเรียนรู้และมีระบบ 
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ 
 

8. สถานที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
 

10. วิธีด าเนินการ 
    ภาคเรียนที่  2/2562 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ไตรมาส  1-2(ต.ค.2562- มี.ค.2563) 

- กิจกรรมหนังสือดีมีคุณค่า                
(หนังสือ /วารสาร  /หนังสือพิมพ์รายวัน) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม 
- ด าเนินการจัดซื้อตรวจรับและจัดให้การ

บริการ 

นักเรียน
ทุกคน 

เงินอุดหนุน 
2,000 

ต.ค.2562- 
มี.ค. 2563 

คณะกรรมการ
งานส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ 

2 กิจกรรมห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (รวบรวมความรู้และ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
หนังสือพิมพ์ วารสารและหนังสือ)  

ตลอดปี - พ.ย.62 – 
ก.ย.63 

คณะกรรมการ
งานส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ 

 

รวมเงิน (ไตรมาส 2) 2,000  
 
 

ภาคเรียนที่  1/ 2563 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3 
 

ไตรมาส 3-4(เม.ย.–ก.ย.2563) 
กิจกรรมหนังสือดีมีคุณค่า                
 (หนังสือ /วารสาร  /หนังสือพิมพ์รายวัน) 
- ด าเนินการจัดซื้อ 
- ตรวจรับและจัดให้การบริการ 
- ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 
 
 

 
นักเรียน
ทุกคน 

 
เงินอุดหนุน 
      3,500 

 

 
มิ.ย.–ก.ย.

2563 

 
งานส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “อ่าน

หนังสือของพ่อ” สารานุกรมไทย 
 - ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผน
และก าหนดตารางเวลา/กิจกรรมเพ่ือ
ด าเนินการจัดฐานความรู้เพ่ือส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของฐานความรู้ทั้ง 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ด าเนินงานตามตารางก าหนดการ  
(เข้าฐาน 6 ) 

 
นักเรียน
ทุกคน 

งบเงิน
อุดหนุน            
ค่ากิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
7,380 บาท
(123*60) 

 
1-10 ส.ค.

2563 

 
คณะกรรมการ
งานส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ 

 

 กลุ่มสาระฯ เพ่ือศึกษาเรียนรู้/ปฏิบัติ และ
สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าฐานแต่ละฐาน) 

- สรุป/ประเมินผล และรายงานผล 

    

5 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2563 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ และวางแผน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
- ด าเนินงานตามตารางก าหนดการ 
- ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

นักเรียน
ทุกคน 
 

เงินอุดหนุน
1,500 

 

1-10 ส.ค.
2563 

คณะกรรมการ
งานส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ 

รวมเงิน (ไตรมาส 4) 12,380  
 
 

11. งบประมาณ 14,380 บาท  
      งบอุดหนุน 7,000 บาท 
      งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 7,380 บาท
  

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
      งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        13.1  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
        13.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 
 
 
 
 
 



84 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
14.  การวัดผลประเมินผล 

     14.1  ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด 
     14.2  สถิติการใช้บริการห้องสมุด 

  14.3  หลักฐาน/ภาพกิจกรรม/เอกสารการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้  จากการอ่าน การเขียน และการฟัง 

และใช้เวลาว่าง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

16.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่       ตัวชี้วัดความส าเร็จ       เกณฑ ์     เครื่องมือ 
1 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
 

ร้อยละ 86 
 

-แบบบันทึกขอใช้บริการห้องสมุด/
ห้องสมุดเสียง 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 

ที ่       ตัวชี้วัดความส าเร็จ       เกณฑ์     เครื่องมือ 
2 
 

นักเรียนมีทักษะในการอ่านฟัง ดู พูดเขียน
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละ 86 
 

- แบบบันทึกการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด/ห้องสมุดเสียง 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 

3 
 

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 86 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 

 
 
                                                  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางพัชรินทร์  พรทรานนท์)     
 
 
 ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
   
 (นางนงพงา   เตจ๊ะแก้ว) 
           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายการวัสดุที่ต้องใช้ 

 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต กลุ่มบริหารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

ที ่
 

รายการ 
 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

 
รวมเงิน 

 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมหนังสือดีมีคุณค่า      
 วารสาร/หนังสือพิมพ์ 
  - ไทยรัฐ 
  - ชีวจิต 
  - เทคโนโลยีชาวบ้าน 
  - หมอชาวบ้าน 
  - เที่ยวรอบโลก 
  - งานฝีมือ 
 - หนังสือทั่วไป 

 
 

80ฉบับ 
8 เล่ม 
4 เล่ม 
1เล่ม 
4 เล่ม 
5 เล่ม 

 
 

10 
15 
40 
40 
100 
100 

2,500 
 

800 
240 
320 
40 
600 
500 

(ไตรมาส 1-2) 

2 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด(ไตรมาส1 ) 
-กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX เอ4 70g. 
-เม้าส์ OPTICAL 

 
2รีม 
3 อัน 

 

 
100 
100 

 

500 
200 
300 

  

 

รวม 3,000  
 
 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 กิจกรรมหนังสือดีมีคุณค่า      
 วารสาร/หนังสือพิมพ์ 
  - ไทยรัฐ 
   - ชีวจิต 
  - เทคโนโลยีชาวบ้าน 
  - หมอชาวบ้าน 
  - เที่ยวรอบโลก 
  - งานฝีมือ 
  - ซีเคร็ต 
   -ROOM 

 
 

80 ฉบับ 
8 เล่ม 
8 เล่ม 
5เล่ม 
3 เล่ม 

10 เล่ม 
4 เล่ม 

 
 

10 
40 
50 
100 
60 
70 
150 

3,500 
 

800 
320 
400 
500 
180 
700 
600 

(ไตรมาส 3-4) 
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ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

2 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (ไตรมาส 4 ) 
- กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX เอ4 
70g. 
-กระดาษชาร์ทอ่อนหน้าเดียวคละสี 
 

 
4 รีม 

20แผ่น 
 

 
100 
5 
 

500 
400 
 100 

 

 

รวม ไตรมาส 3-4 4,000  
 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

ในวันที่…..สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน หมาย
เหตุ 

1 
2 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 30บาท 
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ แบบเหมาจ่าย 
 

123 
123 

30 
30 

3,690 
3,690 

 

 

รวม 7,380  
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โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อ.บ้านโฮ่ง จ. ล าพูน 
 
1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 

2. ลักษณะของกิจกรรม เป็นโครงการ   ต่อเนื่อง    ใหม ่
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
    มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

4. กลยุทธ์ 
ข้อที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 

5. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งส าหรับการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า  
และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เพราะว่าการศึกษามุ่งช่วยให้บุคคลเกิดความเจริญงอกงาม
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา สามารถปรับตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษายังจะช่วยให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่รู้จักคิด รู้จักท า รู้จัก
การแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักใช้ทรัพยากรวัตถุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ้นเปลืองน้อยที่สุด การที่
ประเทศจะก้าวหน้าได้จ าเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความคิด และความสามารถจ านวนมาก          
ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน คือ เด็กและวัยรุ่นส่วนมากจะมีปัญหาด้านการเรียนและ
พฤติกรรม จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขและชี้แนะ
แนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จให้ได้ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการเสริมสร้าง
บุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง 
 กระบวนการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน รู้จัก
สิ่งแวดล้อม สามารถเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม ต้องแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นเลิศแบบสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย (กรมวิชาการ,2540) ซึ่งจุดหมายของการแนะแนวเป็น
กระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตน มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้เชิงพหุ
ปัญญา รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมี
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งานท า รวมทั้งการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นการแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาคนโดยองค์รวม ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ให้เป็นบุคคลที่สามารถบูรณาการ
ความคิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่วิถีชีวิตไทยได้อย่างเหมาะสม 

 

6. จุดประสงค์ 
6.1 จดุประสงค์ท่ัวไป 

 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 
          6.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักสิ่งแวดล้อมและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ที่เหมาะสม 

 6.2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

7. เป้าหมาย 
    7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการแนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษาและอาชีพ
ตามความสามารถและความสนใจและความถนัดของตนเอง 

    7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          7.2.1 นักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเองน าไปสู่การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
           7.2.2 นักเรียนรู้จัก และเข้าใจตนเอง ในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจและมีศักยภาพ
มากน้อยเพียงใด สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการติดสินใจเลือกแนวทางด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภาคเรียนที่ 1/2562 - ภาคเรียนที่ 1/2563  

10. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม 

(งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการฝึกงานอาชีพ  - - งานแนะแนว
การศึกษา 2 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน นักเรียนทุกคน - ไตรมาส 1-4 

3 กิจกรรมพ่ีชวนน้องร่วมเรียน
รัตนะ 

จ านวนนักเรียน
เข้าเรียนต่อ 
ชั้น ม.1 ม. 4 

2,000 ไตรมาส 2 

4 กิจกรรมงานดอกแก้วบาน 
(ปัจฉิมนิเทศ) 

นักเรียนชั้น ม.3 
ม.6 

7,500 ไตรมาส 2 
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ที ่ กิจกรรม 
(งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการหา
รายได้ระหว่างเรียนช่วงฤดูเก็บ
ล าไย 

นักเรียนทุกคน - ไตรมาส 4 

6 กิ จ ก ร ร ม ศึ ก ษ า ดู ง า น ส ถ า น
ประกอบการ 

นักเรียนชั้น ม.6 - ไตรมาส 1-4 

7 กิจกรรมปันน้ าใจ ไต่เป้าโอเน็ต นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

- ไตรมาส1 

รวม 9,500   

11. งบประมาณ      9,500 บาท 
    จาก เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 9,500 บาท 
   

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวการศึกษา 
 

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13.1 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
13.2 โรงพยาบาลล าพูน 
13.3 โรงเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในเขตพ้ืนที่บริการ (เขตพ้ืนที่ 3 ต าบล คือ ต าบลศรีเตี้ย  

เหล่ายาว และหนองปลาสะวาย) 
13.4 สถานประกอบการในเขตจังหวัดล าพูน 

14. การวัดผลประเมินผล 
14.1 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนางานแนะแนว 
14.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางการเรียนตามความสามารถ 
15.2 นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
15.3 นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในอัตราที่สูงขึ้น 
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16. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริม เรื่อง

แนะแนวการศึกษาและอาชีพตามความสามารถ 
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 

ร้อยละ 80 แบบสอบถาม 

2 นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 80 แบบสังเกต 

3 นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในอัตราที่สูงขึ้น ร้อยละ 80 สารสนเทศนักเรียนที่
จบการศึกษา 

 
     
     ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางสาวกุลธิดา ภูดอนตอง)                 
      
     
     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 
      

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
 

       ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่
รายการ 

 
จ านวน 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
รวมเงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 บายศรี 1 1,000 1,000 ไตรมาส 2  
2 ดอกไม ้ของขวัญ ของที่ระลึก 60 100 6,000 ไตรมาส 2  
3 วัสดุส านักงาน 1 1,500 1,500 ไตรมาส 1  
4 ค่าตอบแทนวิทยากร+ศึกษาดูงาน  1,000 1,000 ไตรมาส1-4  

รวม 9,500   
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โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี ( ICT ) เพื่อการศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง   จ.ล าพูน 
 

1.   ช่ือโครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) เพ่ือการศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการ     ต่อเนื่อง      ใหม่ 
 

3.  มาตรฐานคุณคุณภาพการศึกษา 
     มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

       3.2 ใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

4. กลยุทธ์ 
           ข้อ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา   
 

5. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแ ล ะ ป ร ะก า ศ ใ ช ้ห ล ัก ส ูต ร แ ก น ก ล า ง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  2551  ขึ้นเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางใน    การ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
แสวงหาความรู้ เ พื่อ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจะส่งผลต่อ             การพัฒนาประเทศ
แ บ บ ยั่ ง ยื น ............................................................................................................ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันซึ่ง
โครงการนี้ได้ด าเนินการมาแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองในระดับที่น่าพอใจ 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีมาก เป็นผลจากการ
ให้บริการสารสนเทศ / ICT ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT / บริการคอมพิวเตอร์แก่ผู้เรียนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ ในการจัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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6.  จุดประสงค์ 

6.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 
  6.2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
  6.2.2  เพ่ือส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 
  6.2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ตามศักยภาพตามในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 

7. เป้าหมาย   
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน ตามศักยภาพตามในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในเทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยี 
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1  ผู้เรียนสามารถเทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
  7.2.2  ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

8. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
 

ภาคเรียนที ่ 2/2562 
 

 ที่ กิจกรรม 
( งานที่จะท าหรือ

ด าเนินการ) 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
(ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ครูกลุ่มสาระฯ
และนักเรียน
ทุกคน 
 

2,000 

ไตรมาส  1 - 2 
(ต.ค. –มี.ค.) 

- 
ไตรมาส  1 - 2 
(ต.ค. –มี.ค.) 

ครูกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ระบบ ครูกลุ่มสาระฯ 2,500 
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 ที่ กิจกรรม 
( งานที่จะท าหรือ

ด าเนินการ) 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
(ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ให้พร้อมใช้งานและรวดเร็ว 
 

การงาน (งบปรับซ่อม)  

 รวม  4,500     
 
ภาคเรียนที ่1/2563 
 

 ที่ กิจกรรม 
( งานที่จะท าหรือ

ด าเนินการ) 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
(ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ครูกลุ่มสาระฯ
และนักเรียน
ทุกคน 

2,000 
ไตรมาส  3 – 4 
(เม.ย. – ก.ย.) 

- 
ไตรมาส  3 – 4 
(เม.ย. – ก.ย.) 

 

ครูกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 2. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ให้พร้อมใช้งานและรวดเร็ว 

ครูกลุ่มสาระฯ 
การงาน 

2,500 
(งบปรับซ่อม) 

3. กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจ 
ICT 
-  อบรมปฏิบัติการนักเรียน 
-  พัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
-  นิเทศติดตาม 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

นักเรียนทุกคน 

12,300 

ไตรมาส  3 – 4 
(เม.ย. – ก.ย.) 

ครูกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 รวม  16,800     
 
11. งบประมาณ  21,300     บาท 

จากเงินอุดหนุน    4,000    บาท 
จากเงินอุดหนุน(ปรับซ่อม)  5,000  บาท 
จากงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาฯ 12,300  บาท 
 

12. ผู้รับผิดชอบ  
งานพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 



94 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

    โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

14. การวัดผลประเมินผล   
14.1  สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
14.2  ตรวจสอบผลงาน 
14.3  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ผู้เรียนมีเทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน 
 
16. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์ เครื่องมือ 

1 
 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ตาม
ศักยภาพตามในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 80 

 
แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2 
 

ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการ
สืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 80 ผลงานผู้เรียน 

3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในเทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยี 
 

ร้อยละ 80 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางสาวนงเยาว์  อินตะชุ่ม) 

 
 
 ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายการวัสดุที่ต้องใช้ 

 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 1-2  กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
   

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 เมาส์ 5 200 1,000 ไตรมาส 1-2 
(ต.ค. –มี.ค.) 

 
2 แป้นพิมพ์ 5 200 1,000  
3 ปรับซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 2,500   

รวมเงิน 2,000 
 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 3-4  กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
   

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 เมาส์ 5 200 1,000 ไตรมาส 3-4 
(เม.ย. – ก.ย.) 

 
2 แป้นพิมพ์ 5 200 1,000  
3 ปรับซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 2,500  2,500 

งบฯปรับซ่อม รวมเงิน 2,000 
 
 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 3-4  กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจ ICT 
 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่ต้อง

ใช้ 
หมายเหตุ 

1 อาหารกลางวันและอาหารว่าง 
2 วัน จ านวน  123 คน 
 

123 
คน 

50 12,300 ไตรมาส 3-4 
(เม.ย. – ก.ย.) 

 

รวมเงินทั้งสิ้น 12,300  
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โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง   จ.ล าพูน 
 

1.  ช่ือโครงการ   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

2.  ลักษณะกิจกรรม  เป็นกิจกรรม           ต่อเนื่อง                 ใหม่            
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
      มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.  กลยุทธ์  
      ข้อที ่5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

5.  หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ
นั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย
เกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้ เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย
ด าเนินการสนองพระราชด าริฯ จัดตั้งงาน  “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชน ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม    อัน
จะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป  เกิดความตระหนักเห็นคุณ  รู้ค่าของพืชพรรณ       ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และลดภาวะโลกร้อน  อีกทั้งโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้   บูรณาการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้      รวบรวมข้อมูลพรรณพืช  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  และการเก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่องค์กรภายนอก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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6.   จุดประสงค์ 

6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกิดความตระหนัก  เห็นคุณ   

รู้ค่าของพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับพันธุ์ไม้ 
6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 
  6.2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึง 

คุณค่าของพืชพรรณ   เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน 
  6.2.2  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวบรวมพืชพรรณ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  และการเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่องค์กร
ภายนอก 

6.2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือ  ร่วมใจ  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน 
และองค์กรภายนอก 
 6.2.4  เพ่ือสร้างความร่มรื่น น่าอยู่ มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติแก่โรงเรียน 
 

7.   เป้าหมาย 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 7.1.1  ครู –บุคลากร นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 7.1.2  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมของโครงการ 

 

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           7.2.1  ครู – บุคลากร นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณ  รู้ค่าของพืชพรรณ และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นเก่ียวกับพันธุ์ไม้ 

7.2.2  ผู้ปกครอง ชุมชน  ครู – บุคลากร นักเรียน  มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ 

 
 

8.  สถานทีด่ าเนินการ 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 

10. วิธีด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่              กิจกรรม      เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม “รักษ์ไม้” 

(สอดคล้องกับโครงการงานสวนพฤกษ- 
ศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1-3) 
 

ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครอง    

- พ.ย.62 – 
มี.ค.63 

คณะกรรมการ 
โครงการฯ 
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ที ่           กิจกรรม      เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรม “บูรณาการการเรียนรู้”  

(สอดคล้องกับโครงการงานสวนพฤกษ- 
ศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบ ที่ 4) 

ครู ทุกกลุ่มสาระฯ - พ.ย.62 – 
มี.ค.63 

คณะกรรมการ 
โครงการฯ 

3 กิจกรรมนิทรรศการประชุม 
วิชาการและนิทรรศการ  
 

ครู ทุกกลุ่มสาระฯ 
นักเรียนแกนน า 
5 คน 

- ธ.ค.62 คณะกรรมการ 
โครงการฯ 

4 กิจกรรม เปิดบ้านรัตนะ 
(สอดคล้องกับโครงการงานสวนพฤกษ- 
ศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบ ที่ 4)  

บุคลากร 
ผู้ปกครอง  ชุมชน    

- 4 ก.พ. 63 คณะกรรมการ 
โครงการฯ 

 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

 

ที ่              กิจกรรม    เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม “เรียนรู้กับงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
 

   นักเรียน 
ปีกศ.1/63 

- ก.ค.63 คณะกรรมการ 
โครงการฯ 

2 กิจกรรม “บูรณาการการเรียนรู้”  
(สอดคล้องกับโครงการงานสวนพฤกษ- 
ศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบ ที่ 4) 

ครู ทุกกลุ่มสาระฯ - พ.ค. –  
ก.ย. 63 

คณะกรรมการ 
โครงการฯ 

 

11.  งบประมาณ        -     บาท  
       งบอุดหนุน         -     บาท  
       งบอ่ืนๆ                                         -     บาท  
  

12.   ผู้รับผิดชอบ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
          13.1  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  
          13.2  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
           

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1  ร้อยละการมีส่วนร่วมของกิจกรรมในโครงการฯ   
14.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 15.1  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลพรรณพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  และ การ
เก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ของชุมชน และสังคม 

15.2  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.3  โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ   

 

16. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรยีนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ร้อยละ 80 แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80    -รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรม “เรียนรู้กับงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
-แบบสอบถาม 

 
 

  
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 

              (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
                                         

 

    
ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
 

  
                               ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย  กลุ่มบริหารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ. บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 

 

1.  ช่ือโครงการ /งาน   พัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย   
 

2.  ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการ      ต่อเนื่อง    ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
                           ชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                           เรียนรู ้
 

4.  กลยุทธ์    
ข้อที ่2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
               การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4  มีสาระส าคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้
รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้ พร้อมทั้งให้จัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการน าหลักสูตรไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่นและสังคม รวมถึงให้ครูจัดการการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา      การเรียน
การสอนให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร จึงเป็นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลต่อการพัฒนา
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลของครูผู้สอน 

  กลุ่มบริหารวิชาการ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้     
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ให้กับบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การผลิตสื่อ 
นวัตกรรม รวมถึงการจัดท างานวิจัย แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
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แตกต่างกันได้  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย พัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาอย่างกว้างขวาง  มีผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่แวดวงการศึกษา ต่ อไป          
            

6.  จุดประสงค์ 
6.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

       6.1.1  เพ่ือให้กลุ่มสาระจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
                6.1.2  เพ่ือให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน                  
                6.1.3  เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
          6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 
                 6.2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
                 6.2.2  เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
                 6.2.3  เพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ท า
วิจัยในชั้นเรียน น าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียน รวมถึงมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
       6.2.4  เพ่ือให้ครูวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   

7.  เป้าหมาย 
7.1  เชิงปริมาณ       

                7.1.1  ครูผู้สอนทุกคน สามารถจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนได้ 
                7.1.2  ครูผู้สอนทุกคน มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการ
สอนได้ 
                7.1.3  ครูผู้สอนทุกคน ผลิตสื่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ และน าสื่อไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7.2  เชิงคุณภาพ 
             7.2.1 ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
               7.2.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถจัดการเรียนการสอน ได้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
หลักสูตรโดยสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย  ใช้สื่อการเรียนรู้ 
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เทคโนโลยี  ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

10.  วิธีด าเนินการ 
       

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

ขั้นวางแผน  
1.1 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน   
1.2 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 
ครั้งที่ 1  
ในภาคเรียนที่ 2/2562 
1.3 น าเสนอโครงร่างวิจัยต่อ
ผู้บริหาร 
1.4 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือชี้แจงขอบข่ายการท างาน
และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 
ครูผู้สอนทุกคน 
 

 
- 
 
 
 

 
พ.ย. 62 

 
งานพัฒนาหลักสูตร
และงานวิจัย 

2 ขั้นการด าเนินงาน 
2.1 นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
2.2 ให้ค าแนะน า กระตุ้น ส่งเสริม
ก าลังใจ  แนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ 
และ 
ให้ความสะดวกในการท างาน  
2.3 ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนใน
เนื้อหาที่มีปัญหาและเขียน
รายงานการวิจัย 

ครูผู้สอนทุกคน 
 

 
 
 
 
 

1,000 

พ.ย. 62 ครูผู้สอน 

3 ขั้นตรวจสอบติดตาม 
3.1 รายงานชื่อผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคนเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
 

ครูผู้สอนทุกคน 
 

- พ.ย. 62- 
ม.ค. 63 

งานพัฒนาหลักสูตร
และงานวิจัย 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

4.1 ประชุมเพ่ือสรุปผลงาน 
ทบทวนหลักสูตรฯ และ น า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
และจัดท าเข้ารูปเล่มหลักสูตรฯ 
 

ครูกลุ่มสาระฯ 4,500 พ.ย. 62 งานพัฒนาหลักสูตร
และงานวิจัย 

5 ขั้นประเมินผล  
5.1 รายงานการด าเนินงาน  
5.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

ครูกลุ่มสาระฯ - ก.ย. 63 งานพัฒนาหลักสูตร
และงานวิจัย 

 
11. งบประมาณ         5,500  บาท    

จาก เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   5,500  บาท    
จาก งบอ่ืน ๆ         -     บาท 

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย 
13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13.1  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1  แบบนิเทศ/แบบสอบถาม  
14.2  รายงานผลการพัฒนา/ผลการด าเนินงาน 
14.3  หลักสูตรกลุ่มสาระฯ  
14.4  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน  และนวัตกรรมต่างๆ 
14.5  งานวิจัยในชั้นเรียน/งานวิจัยของครูผู้สอน 
14.6  สื่อ/นวัตกรรม 
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1  ครูผู้สอน มีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและและน าผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน  
          15.2  ครูผู้สอนสามารถท างานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอก  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอนได้ 
          15.3  คร-ูบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ ประดิษฐ์ และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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16. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรและและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน  

ร้อยละ 100 ขึ้นไป หลักสูตรฯ 

2. ร้อยละของครูที่สามารถท าการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างน้อย
ภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

ร้อยละ 100 ขึ้นไป แบบนิเทศ 
วิจัยในชั้นเรียน 

3. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมน ามาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป แบบนิเทศ 
สื่อ/นวัตกรรม 

  
 

ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ 
            (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว)  
  
  ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
  ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)   
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้  
ภาคเรียนที่ 2/2562-1/2563 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน ช่วงเวลา
ที่ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน   
    วิเคราะห์หลักสูตร/พัฒนาการเรียน
การสอน,แผนการจัดการเรียนรู้, 
การประเมินผล การผลิตและการใช้สื่อ 

 
 

18 

 
 

250 
 
 
 

 
 

4,500   

 
 

ไตรมาส 1 

 
 
*เอกสาร
หลักสูตร/
ส าเนา/แบบ
ประเมินฯ /
ผลงาน 

 การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 4 250 1,000   
รวม (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   5,500   
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โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 

 

1.  ชื่อ โครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 

2.  ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการ   ต่อเนื่อง    ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

4. กลยุทธ์   
ข้อที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามที่แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้การ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จึงได้ท าโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อไป 
 

6.  จุดประสงค์ 
6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 
6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 

  6.2.1 จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.2.2 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 สถานศึกษา 
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  6.2.3 ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
  6.2.4 จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
7.  เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                     7.1.1  สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษา ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายในได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
                     7.1.2  สถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการศึกษา ทุกมาตรฐานให้อยู่ในระดับคุณภาพดี 
ขึ้นไป 
         7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีความความเข้มแข็งเชื่อถือได้  
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

10.  วิธีด าเนินการ 
 

       ภาคเรียนที่ 2/2562  
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

สรุปผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   
2562 

ทุกงาน 
 

- มี.ค. 63 
 

งานประกันฯ 
 

2 ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1 ครั้ง - มี.ค. 63 
 

คณะกรรมการฯ 

3 จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(SAR ปีกศ.2562) 

ทุก
มาตรฐาน 

500 
 

เม.ย. 63 
 

 

 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
2 

ประชุมครู บุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือศึกษาผลการรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ตนเองปีการศึกษา  2562  
ทบทวนการด าเนินงานประกัน

ทุกคน 
 
 
 

ทุกงาน 

- 
 
 
 
- 

เม.ย.-พ.ค. 63 
 
 
 

เม.ย.-พ.ค. 63 

งานประกันฯ 
 
 
 

งานประกันฯ 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   
2561  และ ปีการศึกษา 2562 
แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงาน 
กรรมการตรวจสอบและทบทวน
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จัดท ามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2563 
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

ทุก
มาตรฐาน 

 
ทุกงาน 

 
ทุกงาน 

 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

2,000 

 
 

เม.ย.-พ.ค. 63 
 
 
 

เม.ย.-พ.ค. 63 
  
 

พ.ค.-ก.ย. 63 
 

 
 

งานประกันฯ 
 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

งานประกันฯ 
 

 

11.  งบประมาณ                                                      2,500    บาท 
  จากเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา           2,500    บาท 
                     งบอ่ืนๆ         -  บาท 
 

12.  ผู้รับผิดชอบ 
          งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13.1  ผู้ปกครองนักเรียน 
13.2  ชุมชน  ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น 
13.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1   ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

 14.2   สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
16.  เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 มีเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐาน แบบตรวจสอบผลการ

ด าเนินงาน 2 มีการด าเนินงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา   

ร้อยละ 100  
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทุกกลุ่มงาน 

4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ภาคเรียนละ 1ครั้ง 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ทุกกลุ่มงาน 

6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ปีละ  1  ครั้ง 
 

 
 

   ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวชนิสรา  พันวนั)                       
    

   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางนงพงา   เตจ๊ะแก้ว)   
                   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                 
       

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 ภาคเรียนที่ 1/2563  ไตรมาสที่ 3 
 รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร 3  รีม 125 375  
2. เข้าเล่ม SAR 6 เล่ม 60 360  
3. หมึกเติมเครื่องปริ้นส์ 

(ด า, น้ าเงิน, แดง,เหลือง) 
4 ขวด 120 480  

4. กล่องเอกสาร 3 ช่อง 3 ช่อง 195 585  
5. แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้าง NO.444 12 แฟ้ม 105 1,260  
6. เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1/2 นิ้ว 3 M 1 ม้วน 25 25  
 รวมทั้งสิ้น 2,500  
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โครงการ พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   กลุ่มบริหารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
2. ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการ          ต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

4.  กลยุทธ์    
ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   

5.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ระบบงานวัดและประเมินผล

มีการจัดท าเอกสารที่เป็นระบบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและแสดงให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบงานโดย
เชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยี จึงใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล จัดท าเอกสารการศึกษา ด าเนินงาน
ด้านเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน 
เป็นการรายงานผล การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นต่าง ๆ ให้นักเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและ
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก ฝ่ า ย ไ ด้ รั บ ท ร า บ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
      เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐาน งานวัดและ
ประเมินผล จึงได้ก าหนดระบบการวัดและการประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด โดย
ก าหนดให้มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบเป็นข้อก ากับการปฏิบัติในส่วนที่ต้องมีผลต่อกฎหมายและ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ มีแนวทางการด าเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมงานทะเบียน   
กิจกรรมการวัดผลและการประเมินผล ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสะดวก ท างานอย่างคล่องตัว ประหยัดเวลา มี
ความแม่นย าสูงจึงได้ด าเนินการเขียนโครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียนขึ้น ซึ่งจะส่งให้ระบบงานวัดและประเมินผล มีคุณภาพ และได้มาตรฐานต่อไป 
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6.  จุดประสงค์ 
 6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

6.1.1 เพ่ือให้สามารถพัฒนาการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและงานทะเบียน
นักเรียนให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

6.1.2 เพ่ือให้ครูมีเอกสารประกอบการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบถ้วน 
6.1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเอกสารทางวิชาการครบและถูกต้องตามระเบียบ 
6.1.4 เพ่ือให้งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียนมี

เอกสารครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน 
 

 6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 
6.2.1 จัดระบบการบันทึกผลพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลโดยการใช้โปรแกรม Bookmark   
6.2.2 จัดท าเอกสารประกอบการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  
6.2.3 จัดท าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล 
6.2.4 จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  
6.2.5 จัดท าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
6.2.6 นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 

 

7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ านวน 14 คนได้มี
การบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ     

7.1.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนครบถ้วน 
    7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

7.2.1 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนครบถ้วนตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนและจัดท าเอกสารทางวิชาการได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

7.2.2 สถานศึกษามีการจัดระบบการรายงานข้อมูลผู้เรียนต่อผู้เรียนและผู้ปกครอง 
ครบถ้วน 

7.2.3 งานวัดผลมีเอกสารการวัดผลประเมินผลเพียงพอ 
7.2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ านวน     40 

คนได้มีบัตรประจ าตัวนักเรียนและแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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9.  ระยะเวลาด าเนินการ      
ภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรยีนที่ 1/2563 

 

10. วิธีด าเนินการ         
           ภาคเรียนที่  2/2562 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนด าเนินงาน 1 ครั้ง - ต.ค  2562 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการวัด

และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-จัดท าข้อสอบ กลางภาค ปลายภาค 

ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มี

เอกสารเพียงพอ 

500 ต.ค. 2562 
- มี.ค. 2563 

งานทะเบียน-วัดผล 
ครูผู้สอนทุกคน 

3. 
 
 
 

กิจกรรมจบหลักสูตร ม.ต้น-ม.ปลาย 
(งานดอกแก้วบาน) 
- รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและ
ดีเด่นสูงสุดตลอดหลักสูตร 

ม.3, ม.6 
 

3,000 
 

ต.ค. 2562  
- มี.ค. 2563 

งานวิชาการ 

 4. 
 
 
 

กิจกรรมจัดระบบการบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลและรายงานผลการ
เรียนของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม 
Student 2551 (8 กลุ่มสาระ) 

4 ครั้ง 1,000 ต.ค. 2562 
- มี.ค. 2563 

งานทะเบียน-วัดผล 

5. นิเทศติดตามงาน 1 ครั้ง  มี.ค. 2563 งานทะเบียน-วัดผล 
6. สรุปผลรายงานผล 1 ครั้ง  มี.ค. 2563 งานทะเบียน-วัดผล 

 
ภาคเรียนที่  1/2563 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนด าเนินงาน 1 ครั้ง - พ.ค. 2563  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. 
 

กิจกรรมจัดระบบการบันทึกข้อมูลผล
การเรียนของผู้เรียนครบถ้วนตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม 
Student 2551 
-  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล   (ปพ.6)  

2 ครั้ง  1,500 
 

พ.ค.  2563 
- มิ.ย. 2563 

งานทะเบียน 

3. กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้มี 

500 ต.ค. 2562 
- มี.ค. 2563 

งานทะเบียน-วัดผล 
ครูผู้สอนทุกคน 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - จัดท าข้อสอบ กลางภาค ปลายภาค เอกสาร

เพียงพอ 
   

4. กิจกรรมจัดระบบรายงานข้อมูลผลการ
เรียน 

2 ครั้ง - ก.ค. 2563  
- ก.ย 2563 

งานทะเบียน 

5. นิเทศติดตามงาน 2 ครั้ง - มิ.ย. 2563 
- ก.ย. 2563 

งานทะเบียน 

6. สรุปผลรายงานผล 1  ครั้ง - ก.ย. 2563 งานทะเบียน 
 

11. งบประมาณ    6,500 บาท 
จากเงินอุดหนุน   6,500 บาท    

 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     
 งานทะเบียนละวัดผลฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 

   

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13.1 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

13.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

     14.  การวัดผลประเมินผล 
14.1 การตรวจเอกสารทางวิชาการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
14.2 แบบรายงานผลการเรียน 
14.3 การตรวจสอบเอกสารทางวิชาการของครู 

 

      15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท าเอกสารทางวิชาการได้ถูกต้อง เป็นระบบ การบันทึก
และจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนนักเรียนครบถ้วน ถูกต้อง  แม่นย า และมีคุณภาพ 
         

      16.  เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ 
1. นักเรียนมีเอกสารทางวิชาการได้ครบถูกต้อง ร้อยละ 100 
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท าเอกสารทางวิชาการได้ถูกต้อง ร้อยละ 100 
3. จัดระบบการบันทึกข้อมูลผลการเรียนนักเรียนครบถ้วนตามระเบียบ 

การวัดผลประเมินผลการเรียน 
ร้อยละ 100 

4. ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม ครบถ้วน ร้อยละ 90 
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ลงชื่อ                                                              ผู้เสนอโครงการ 

                                          (นางวัลภา   อินทร์แปลง) 
                                       หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 
 

 
ลงชื่อ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

                       (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    

 
 
 ลงชื่อ                                              ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
 
    ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่

ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

1 กรอบรูปพร้อมเกียรติบัตร 12 ชุด 80 960 ไตรมาส 1-2  
2 หมึกเติมปริ้นเตอร์ hp1350  1 ตลับ 3,300 3,300 
 รวม 4,260 

 
 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

   

1. แฟ้มส าหรับใส่เอกสาร ปพ.6 40 อัน 35 1,400 ไตรมาส 3-4  
2. กระดาษการ์ดขาวถ่ายเอกสารส าเนา 

ปพ.1 A4 120 แกรม 
1 ห่อ 98 98 

3. เทปกาวย่นสี 1.5 นิ้ว สีฟ้า เหลือง  
NUVO  สีละ  2 ม้วน 

8 ม้วน 28 224 

4. กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีฟ้า 
เหลือง  สีละ 1 ห่อ 

2 ห่อ 98  196 

5. หมุดทองเหลือง 2 ขา ขนาด 1.5 นิ้ว 6 กล่อง 36 216 
6. สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 50 แผ่น 1 ห่อ 110 106 

รวม 2,240  
รวมทั้งสิ้น 6,500 
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โครงการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน  กลุ่มบริหารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ. บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 

 

1.  ช่ือโครงการ /งาน   ส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน 
 

2.  ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการ      ต่อเนื่อง    ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4.  กลยุทธ์    

ข้อ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
5.  หลักการและเหตุผล 

   การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 และ หมวด 
4 มาตรา 30 สถานศึกษามีความจ าเป็นต้องด าเนินการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้การจัดการเรียน
การสอนหรือการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การนิเทศภายในเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศ มีเจต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีขวัญก าลังใจและมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด รักษาไว้ และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอ  
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และรองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ    
           ทั้งนี้ความเข้าใจสภาพปัญหาของสถานศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้การ
นิเทศตอบสนองความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสนองนโยบายของทางราชการ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนิเทศบุคลากรในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบทาง
การศึกษาด าเนินการนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือแก่ครูให้มีความสามารถในการจัด  การเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แก้ปัญหากระบวนการเรียน การสอนหรือการจัดการเรียนรู้ น า
ผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานน า  ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานต่อไป 
            



115 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
6.  จุดประสงค์ 

6.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 
       6.1.1  เพ่ือส่งเสริมระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

      6.1.2  เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการเรียนและและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
 6.2.3  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ     ที่
หลากหลาย และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู    
  

7.  เป้าหมาย 
7.1  เชิงปริมาณ       

                7.1.1  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้
ร้อยละ 80 ของโครงการ 

7.1.2  ร้อยละ 80 ของครู -บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีส่วนรว่มในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  หลักสูตรชัน้เรียน และมีผลงานเชิงประจักษ์ 

  7.1.3  ร้อยละ 80 ของครู -บุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
             7.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถจัดการเรียนการสอน ได้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
หลักสูตรโดยสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน  โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย  ใช้สื่อเทคโนโลยี  ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
และประเมินผลตามสภาพจริงได้หลากหลายรูปแบบ   
               7.2.2 ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
8.  สถานที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
9.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
10.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 

ขั้นวางแผน  
-  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ 
  ด าเนินงาน   

 
คร ู

ร้อยละ 100 

 
- 

 

 
พ.ย. 62 

งานนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 - ทบทวนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ครั้งที่1 ในภาคเรียนที่ 2/2562 

    

2 ขั้นการจัดโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/การ
มอบหมายงาน/ประสานงาน   
ตาม โครงสร้างขององค์กร   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 

- พ.ย. 62 งานนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

3 ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบัติ 
- นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
- ให้ค าแนะน า กระตุ้น ส่งเสริม
ก าลังใจ  แนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และ 
ให้ความสะดวกในการท างาน  

คร ู
ร้อยละ 100 

 

4,000 พ.ย. 62- 
ส.ค. 63 

งานนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

4 ขั้นการควบคุม  
- ประชุมปฏิบัติการ/พัฒนาสาระการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ  
- ประชุมสัมมนา/อบรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แก่คณะครู 

ครูกลุ่มสาระ
ฯ 

1,500 ต.ค. 62 
 
 

มี.ค. 63 

งานนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

5 ขั้นประเมินผล  
- รายงานการด าเนินงาน  
- จัดท าวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยการสอน 
- จัดท าเอกสารทางวิชาการต่างๆ 

ครูกลุ่มสาระ
ฯ 

- ก.ย. 63 งานนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

 

11. งบประมาณ         5,500  บาท    
จาก เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   5,500  บาท    
จาก งบอ่ืน ๆ         -         บาท 

 

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13.1  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1  แบบนิเทศ/แบบสอบถาม  
14.2  รายงานผลการพัฒนา/ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน 
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14.3  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน  และนวัตกรรมต่างๆ 
14.4  งานวิจัยในชั้นเรียน/งานวิจัยของครูผู้สอน 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1  สถานศึกษามี แผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการนิเทศการศึกษาที่ดี  
15.2  คร-ูบุคลากรมีความสามารถ และมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร  
15.3  คร-ูบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถน าผลการนิเทศภายใน 

ไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

16. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 

1. ระดับคุณภาพของแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กร
เพ่ือการนิเทศการศึกษา  

ร้อยละ 80 ขึ้นไป แบบนิเทศ 
หลักสูตรสถานศึกษา 
วิจัยในชั้นเรียน 

2.คร-ูบุคลากรได้รับการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป แบบนิเทศ 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ 
และสามารถน าผลการนิเทศภายในไปใช้เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 

แบบสอบถาม 

  
 

ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ 
            (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว)  
  
 
  ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

  ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ )   
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายการวัสดุที่ต้องใช้  

ภาคเรียนที่ 2/2562 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลา

ที่ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. ทบทวน/ ประเมนิ/รายงานผลการเรียน/
พัฒนาการเรียนการสอน (แผนการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินผล การผลิตและการใช้
สื่อ/วิจัยในชัน้เรียน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
- 
 
 

 
 

ไตรมาส1 

 
*เอกสารนิเทศ/
ส าเนา/แบบ
ประเมินฯ/ผลงาน 

2. การจัดนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ  ภาคเรียนละ 4 คร้ัง  

 
 4 คร้ัง 

 
 

 
- 

ไตรมาส
1-2 

 

3. ค่าวัสดสุ านักงาน 
3.1  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
3.2  หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 4 ส ี
3.3  กระดาษการ์ดส ี120 แกรม180แผ่น 
3.4  เทปกาว แบบบาง 3/4 นิ้ว 10หลา 
3.5  ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 
3.6  เทปใสแกนใหญ่ unitape 72 หลา 
3.7  แท่นประทับ ตราม้า เบอร์ 2 
3.8  ปากกาเคมี ตรามา้ 
3.9  กระดาษการ์ดสี 150 แกรม 
3.10 ตราประทบั 
3.11 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 108   
3.12 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 109  
3.13 คลิปบอร์ดพลาสติค A-4 
3.14 ตะกร้าใส่เอกสาร 1 ชั้นมฝีาปิด 
3.15 แผ่นใสรองปก 1*100 
3.16 กาวแท่ง UHU 
3.17 ปากกาเจล FABER CASTELL 
3.18 ปากกาเจล QUANTUM 
3.19 กล่องใส่โบว์ซัวร์อะครีลิค A4 2 ชั้น3.20 
ถ่านพานาโซนิค AA 
3.21 กระดาษเกียรติบัตร (ขอบทอง) 
3.22 เทปกาวย่น 1.5 นิ้ว(ฟ้า=3 ชมพ ู=3) 

 
6 รีม 
4 ขวด 
2 รีม 
2 ม้วน 
2 ห่อ 
1 ม้วน 
1 ตลับ 
1 ด้าม 
2 รีม 
2 อัน 

1 กล่อง 
1 กล่อง 
2 แผ่น 
1 ใบ 
1 ห่อ 

1 หลอด 
4 ด้าม 
16 ด้าม 
1 ใบ 

1 แพค 
1 ห่อ 

6 

 
125 
120 
98 
35 
16 
58 
34 
12 
140 
250 
55 
39 
32 
115 
200 
65 
45 
18 
260 
45 
98 
30 

 
750 
480 
196 
70 
32 
58 
34 
12 

280 
500 
55 
39 
64 

115 
200 
65 

180 
288 
260 
45 
98 

180 

 
ไตรมาส

1,3 

 

รวม (สี่พันหนึ่งบาทถ้วน) 4,000   
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ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. ทบทวน/ ประเมิน/รายงานผลการ
เรียน/พัฒนาการเรียนการสอน 
(แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล 
การผลิตและการใช้สื่อ/วิจัยในชั้นเรียน) 

 
2 ครั้ง 

 
750 

 
1,500 

 
 
 

 
ไตรมาส 
1 และ 4 

 
*เอกสาร
หลักสูตร/
ส าเนา/ แบบ
ประเมินฯ /    
ผลงาน 

2. การจัดนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ  ภาคเรียนละ 4 ครั้ง  

 
 4 ครั้ง 

 

 
 

 
- 

 

 
ไตรมาส3-4  

รวม (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 5,500  
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โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู  กลุ่มบริหารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ. บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 

 
1.  ช่ือโครงการ /งาน   ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู   
 

2.  ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

4.  กลยุทธ์    
ข้อที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
          

5.  หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม

หมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน าความรู้ จากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู . ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... .  
         ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการ ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้นวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบ คือProfessional Learning 
Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างาน
ร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
ส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ ปัจจัยความส าเร็จของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพได้แก่ 1. ยอมรับหัวใจหลักของการเรียนรู้ของครูคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ยอบรับว่าการสอนและ
การปฏิบัติงานของครูมีผลต่อการเรียนของผู้เรียน 3. เข้าใจความแตกต่างของระดับการเรียนรู้ 4.สร้างบรรยากาศ
ความร่วมมือร่วมใจ 5.สร้างความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 6.รับฟัง และ 
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แสดงความคิดเห็นด้วยทัศนคติเชิงบวก และ 7. แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    ภูมิ
พลอดุลยเดช ประกอบด้วย ภูมิสังคม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม ประโยชน์ส่วนรวม องค์รวม ท า
ตามล าดับขั้น ไม่ติดต ารา พ่ึงตนเอง และประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
6.  จุดประสงค์ 

6.1  จุดประสงค์ทั่วไป................................................................................... ............................ 
       6.1.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียน 

      6.1.2  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของนักเรียน 
 6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.1  เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่  ๆเป็นประจ า รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและ 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

6.2.2  เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูรับทราบข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น  
  6.2.3  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
จากครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

 
7.  เป้าหมาย 

7.1  เชิงปริมาณ....................................................................................................................       
                7.1.1 ร้อยละ 80 ของครู -บุคลากร ในสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนานักเรียน       
       7.1.2  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในรายวิชาหลัก 5 วิชา 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 
รายวิชา ที่ไม่มีการสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน คือ ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษา
และพลศึกษา สูงขึ้น 

7.2  เชิงคุณภาพ 
             7.2.1 เพ่ือให้ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
ขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลาเกิดแรงแนวทางท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจต่อ
การเรียนรู้ให้นักเรียน 
                7.2.2 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
 7.2.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จากครูมือ
อาชีพ โดยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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8.  สถานที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

10.  วิธีด าเนินการ 
       

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

ขั้นวางแผน  
-  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการPLC  
-  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ 
ด าเนินงาน   

 
ครูกลุ่ม
สาระฯ 

 
- 
 
 

 
ต.ค. 62 

 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2 ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบัติ 
ขั้นที่ 1 Analyze + Plan 
-  การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share 
Vision) 
-  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team 
Learning) 
ขั้นที่ 2 Do + See 
-  การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน
(Instruction) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน   
(Peer Coaching) 
ขั้นที่ 3 Reflect + Redesign 
-  การถอดบทเรียน (Action After 
Review) 
-   สะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติ 
(Reflection) 

คร ู
ร้อยละ 
100 

 

2,000 พ.ย. 62- 
ส.ค. 63 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  
- รายงานผลการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC พร้อม Logbook 

คร ู
ร้อยละ 
100 

500 ก.ย. 63 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4 ขั้นสรุป 
- สรุปผลการด าเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

ครูกลุ่ม
สาระฯ 

- ก.ย. 63 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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11. งบประมาณ         2,500  บาท    

จาก เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   2,500  บาท    
จาก งบอ่ืน ๆ                        -    บาท 

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ 
13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13.1  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1  แบบรายงาน PLC/แบบสอบถาม  
14.2  รายงานผลการด าเนินงาน/logbook 
14.4  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน   
14.5  สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆ 

 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ

จัดการเรียนรู้สู่นักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
15.2  ครูรายงานผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC พร้อม Logbook เป็นรายบุคคล 

พร้อมทั้ง สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
15.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
15.4  คร-ูบุคลากร มีความพึงพอใจในการการด าเนินการตามกระบวนการ PLC 
 

17. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1.  ครูมีความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และ
น าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียน 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป - แบบรายงาน PLC 
- รายงาน Logbook  

2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ใน
รายวิชาหลัก 5 วิชา และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 รายวิชา
(ท่ีไม่มีการสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน) สูงขึ้น 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป ผลการทดสอบ O-NET 

3. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

แบบสอบถาม 

 
ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ 

            (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว)  
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  ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
  ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)   
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
  

ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 รีม 125 250  
2 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ cannon (สีด า) 2 ขวด 120 240  
3 กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 180 แผ่น  

(สีขาว) 
2 รีม 98 196  

4 กระดาษถ่ายเอกสารสี (ตราช้าง 500 แผ่น) 
(สีครีม) 

1 รีม 185 185  

5 กระดาษโฟโต้ A4 120 แกรม (100 แผ่น) 2 รีม 165 330  
6 กระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม A4 1 รีม 95 95  
7 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง (เหล็ก) 1 กล่อง 395 395  
8 แฟ้มตราม้า 2 นิ้ว A4-F4 3 แฟ้ม 65 195  
9 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้าง NO.444 (สีฟ้า) 3 แฟ้ม 105 315  
10 ตราประทับ 1 อัน 300 300  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500  
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โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป 
 

2. ลักษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม ต่อเนื่อง     ใหม่ 
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
4. กลยุทธ์ 

ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาเป็นฝ่ายที่

รับผิดชอบงานตามกรอบภาระงานที่ครอบคลุม และเกี่ยวข้องกับงานหลายกลุ่มงาน โดยเฉพาะการอ านวย
ความสะดวก การดูแลความปลอดภัย ความสวยงามของอาคารสถานที่ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา มีการพัฒนางานในฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบมีความสะดวก รวดเร็วทั้ง
ด้านการจัดเก็บเอกสาร การบริการ และความสวยงามอย่างเหมาะสม     

 

6.  จุดประสงค์ 
6.1จุดประสงค์ทั่วไป 

              1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
              2.เพ่ืออ านวยความสะดวก ปลอดภัย ด้านอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะโรงเรียน 

6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 
    1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   2. โรงเรียนมีความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะขับข่ีปลอดภัย 
 

7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 ร้อยละ 95 
2.โรงเรียนมีอาคารสถานที่และยานพาหนะขับขี่ ปลอดภัย  ร้อยละ 100 
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7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ร่มรื่น สะอาด และยานพาหนะขับขี่  ปลอดภัย 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
           เดือน ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 
10. วิธีด าเนินการ 
      ภาคเรียนที่ 2/2562-1/2563 
ที ่ กิจกรรม 

( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1  ครั้ง - ไตรมาส 1,3. บริหารทั่วไป 
2 กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 2 ครั้ง 2,000 ไตรมาส 1,4 บริหารทั่วไป 
4 กิจกรรมปรับซ่อมยานพาหนะ/

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      20,000 

(งบปรับซ่อม) 
ไตรมาส 1,4 บริหารทั่วไป 

5 ประเมินผล สรุปผล/รายงานการ
ด าเนินงาน  

1  ครั้ง - ไตรมาส 4 บริหารทั่วไป 

รวมเงินทั้งสิ้น    22,000   
 

11. งบประมาณ     22,000 บาท      
11.1 เงินอุดหนุน                 2,000    บาท  

 11.2 เงินอ่ืนๆ (ปรับซ่อม)      20,000   บาท 
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

13. หน่วยงาน/ โรงเรียนที่เก่ียวข้อง 
   13.1   งานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 13.2   งานพัสดุและสินทรัพย์  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

14. การวัดผลประเมินผล 
14.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 14.2แบบบันทึกการสังเกต 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
15.1   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดี ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 15.2   โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สะอาด และยานพาหนะขับข่ี ปลอดภัย   
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16. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
95% แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สะอาด และ
ยานพาหนะขับข่ี ปลอดภัย     

100% แบบสังเกต 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางนงลักษณ์  อุปการะ ) 
 

ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

                     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ)์ 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

 
รายการวัสดุที่ต้องใช้ 

ภาคเรียนที่  2 /2562 -  1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

กระดาษ  A 4  70  แกรม 
ปกพลาสติกใส A4 
บอร์ดโครงสร้างกลุ่มบริหารทั่งไป 
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 
แฟ้มสันรูดพร้อมปกใส 
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
ลวดเสียบกระดาษใหญ่ 
สมุดปกน้ าเงิน 
ปรับซ่อมยานพาหนะ 

5 รีม 
1 ห่อ 
1 บอร์ด 
2 ขวด 
15 แฟ้ม 
1 
10 
2 
- 

100 
200 
800 
150 
15 
50 
10 
25 
- 

500 
200 
800 
300 
200 
50 
100 
50 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบปรับซ่อม 
                                                รวมเงินทั้งสิ้น 22,000  
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 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารทั่วไป   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 

1.   ชื่อโครงการ     โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

2.  ลักษณะของโครงการ   เป็นโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
 

3. มาตรฐานคุณคุณภาพการศึกษา 
      มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
      1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

4. กลยุทธ์ที่  
            ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

5. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง

พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ        (มล.ปนัดดา  ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน      มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากจึง ได้จัดท า
โครงการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ”ขึ้นเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้นักเรียน  
ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  และซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   
   รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไร
มาก  และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถ
น าไปใช้ได้กับโรงเรียนทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ิมขึ้น  ด้วยเหตุผลและ
ความส าคัญดังกล่าว  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น  
เพ่ือช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป 
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6 .วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 2.  เพ่ือให้มีการด าเนินเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมให้มีธรร
มาภิบาล 
 

7. เป้าหมาย 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียน จ านวน  126 คน  
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

7.2.1 นักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 

8. สถานที่ 
       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ต าบลศรีเตี้ย  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
9. ระยะเวลา   

ตุลาคม 2562  ถึง กันยายน 2563 
10.  วิธีด าเนินการ 
      ภาคเรียนที่ 2/2562  

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการงาน 1  ครั้ง - ต.ค.  62 

 
งานกิจการ
นักเรียน 

2 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (วันศุกร์) 

18 ครั้ง  
- 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 งานกิจการ
นักเรียน 

3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
สพฐ. 

2 ครั้ง 250 
อุดหนุน 

ก.พ. 623 งานกิจการ
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1/2563  
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการงาน 1  ครั้ง - ต.ค.  62 

 
งานกิจการ
นักเรียน 

2 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (วันศุกร์) 

18 ครั้ง  
- 

พ.ค. 63 – ก.ย. 
63 

นายถนอม 
เพียงไพรชม 
 3 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
1 ครั้ง - ก.ค. 63 

 
4 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 2 ครั้ง 250 ส.ค.63 
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11.ค่าใช้จ่าย  งบประมาณด าเนินการรวมทั้งสิ้น  จ านวน  500  บาท 
           เงินอุดหนุน จ านวน   500  บาท   
           งบอ่ืนๆ      จ านวน   -  บาท    
 

12.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา    
 

13.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      13.1 วัดหล่ายแก้ว 
       13.2 คณะพระวิทยากร 
 

14. การติดตามและประเมินผล   
 14.1  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม    

 14.2  แบบวัดผลประเมินผล 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  และใช้โครงงาน

คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง 
 

16.  เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ 
1 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และความ

ซื่อสัตย์สุจริต ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
90 % 

2 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 90 % 
3  มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 90 % 

  
 

          ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                                      (นายถนอม     เพียงไพรชม )          
 
               ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 
                                  หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
     ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                ( นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มบริหารทั่วไป   

ประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

2.  ลักษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม        ต่อเนื่อง          ใหม่ 
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

4. กลยุทธ์ 
ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนในวัยเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การท่ีเด็ก

และเยาวชนจะเจริญเติบโตอย่างสมวัย มีสติปัญญาที่ดี จะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนั้นโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาการต่างๆ เป็น
สถานที่สร้างคุณภาพให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนา และสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนา สุขภาพอนามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ได้   

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพขึ้น  โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง การออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 

6.  จุดประสงค์ 
  6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
       6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.1  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
   6.2.2  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

6.2.3   นักเรียนสามารถป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
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7.  เป้าหมาย 
       7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
       7.1.2 นักเรียนร้อยละ 90  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
              7.1.3 นักเรียนร้อยละ 90   สามารถ ป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ 
                      รุ่นแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ 

    7.1.4 นักเรียนร้อยละ 95 มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    7.2.1  นักเรียนและบุคลากรมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
    7.2.2  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
    7.2.3  นักเรียน ป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ 
    7.2.4  นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่  1  ต.ค.  62  -  30  ก.ย. 63 
 

10. วิธีด าเนินการ 
      ภาคเรียนที่ 2/2562 – 1/2563  

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ   
วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ  
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนดังนี้ 
1. กิจกรรมการบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์  
- จัดห้องพยาบาลให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้บริการ
นักเรียนที่ป่วยไข้ 
- ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- บันทึกข้อมูลการบริการให้เป็นปัจจุบัน  
- เก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือรายงานทุกภาคเรียน 
2. กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน  
- ก าหนดตารางตรวจสุขภาพนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 
และภาคเรียนที่ 1/2563  
-ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง (ซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักเครื่องวัดส่วนสูง) 
- ตรวจความสะอาดของร่างกาย 

 
นักเรียน
ทุกคน 

 
 
 
 

2,500 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

งานอนามัย
โรงเรียน 
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- ทดสอบการมองเห็น  
- ทดสอบการได้ยิน  - บันทึกข้อมูล   
- รายงานผลเพื่อส่งเสริมและแก้ไข  
3.กิจกรรมตรวจสุขภาพครู-บุคลากร  
- ประสานงานกับศูนย์บริการโรงพยาบาลป่าซางเพ่ือตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ
ตรวจสุขภาพครู-บุคลากร ประจ าปี 2563 
- แจ้งก าหนดการ และรายละเอียด เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
ให้ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 
- บันทึกข้อมูล  - รายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรมป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
- ท าเอกสารเผยแพร่ 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ต่างๆเช่น วันเอดส์โลก    
การป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ  
- จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ 
- น านักเรียนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- บันทึกข้อมูล 
5.กิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและป้องกันแก้ไขนักเรียน
ที่มปีัญหาน้ าหนัก ส่วนสูง สูง-ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
- ก าหนดตางรางวัดน้ านัก-ส่วนสูงนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
- แยกกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
- จัดกิจกรรมลดน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 
- ส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในเรื่องอาหารและการออกก าลัง
กายโดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา 
- บันทึกการพัฒนาการด้านสุขภาพ 
-สรุปรายงานผลประจ าปี 
6. กิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร 
- ให้ความรู้แก่แม่ค้าเกี่ยวกับความสะอาดของอาหารและ
สถานที่บริการในโรงอาหาร 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การท าความสะอาดให้แม่ค้าช่วยดูแล
สถานที่ให้สะอาดปลอดภัย 
- จัดนักเรียนให้ดูแลโรงอาหารให้สะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

699 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

815 
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- บันทึกรายงานผลประจ าปี 
7. กิจกรรมธนาคารปลอดขยะ 
8. กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด 

 
600 

1,000 
4. สรุปข้อมลูการจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน

ทุกคน 
-  

5. รายงานผลการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง -  
รวมเงินทั้งสิ้น 5,614  

11. งบประมาณ     5,614  บาท    
 เงินอุดหนุน    1600  บาท    
 เงินเวชภัณฑ์     2,500   บาท 
 งบอ่ืนๆ           1,514   บาท    
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     นางเฉลิมขวัญ   พรหมอนันต์ 
 

13. หน่วยงาน / โรงเรียนที่เก่ียวข้อง 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

 14. การวัดผลประเมินผล 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานอนามัย 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

16. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออก

ก าลังกายสม่ าเสมอ 
ร้อยละ 90 แบบบันทึก 

2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 แบบบันทึกน้ าหนัก – ส่วนสูง 

3 นักเรียน หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุ  

ร้อยละ 90 บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 

4 นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู และผู้อื่น 

ร้อยละ 95 แบบบันทึก 

 
                                  ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นางเฉลิมขวัญ  พรหมอนันต์)    
   หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
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                                   ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางนงลักษณ์   อุปการะ) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
                                     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 – 1/2563 

1. เวชภัณฑ์ยา 
ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 
 

1 แซมบัค 2 ตลับ 30 60  
2 แอมโมเนีย 4 ขวด 20 80  
3 เทนโซพลาส 2 กล่อง 60 120  
4 เคาท์เตอร์เพน 2 หลอด 40 80  
5 ยาแก้เมา 20 แผง 10 200  
6 ส าลี 2ม้วน 46 92  
7 ส าลีก้อน 6 ถุง 20 120  
8 แอลตาซิล 450 ซีซี 4 ขวด 42 168  
9 ยาธาตุน  าขาว 2ขวด 30 60  
10 แก้ไอน  าด าตราเสือดาว 3 ขวด 30 90  
11 เซฟฟาดีน 15 มิลลิกรัม 5 ขวด 20 100  
12 ผ้าประแผล 2x2, 3x3 4 กล่อง 50 200  
13 นีโอพอร์ 10 ม้วน 25 250  
14 โลมีดิล แก้ท้องเสีย 5 แผง 20 100  
15 ถุงมือ 2 คู ่ 23 46  
16 ยาธาตุน  าแดง 2 ขวด 30 60  
17 ยาหอมตราห้าเจดีย์ 2 ขวด 32 64  
18 คารามาย (ทาแก้แพ้) 3 ขวด 30 90  
19 แอลกอร์ฮอร์ 4 ขวด 40 160  
20 ยาพาราเซตามอล 4 ขวด 40 160  
21 ยาปวดประจ าเดือน 5แผง 40 200  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,500 
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รายการวัสดุที่ต้องใช้ 

1. งานรณรงค์ท าความสะอาดโรงอาหาร  
ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 
 

1 ที่ตักขยะมีด้ามพลาสติก 1 ด้าม 30 30  
2 น้ ายาล้างห้องน้ า 3.5ลิตร 2 80 160  
3 น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน1.8ล. 2 230 460  
4 ไม้กวาดดอกหญ้า       1 อัน 35 35  
5 ไม้กวาดทางมะพร้าว       1 อัน 30 30  
6 ไม้ม๊อปถูพื น 1 100 100  

รวมเงินทั้งสิ้น 815  
 

2. จัดบอร์ดให้ความรู้ พัฒนาห้องพยาบาลและจัดหาวัสดุงาน    
ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 
 

1 กระดาษโรเนียวสี A4 80g 3 รีม 120 240  
2 แผ่นใสรองปก A4 2 ห่อ 199 398  
2 ลวดเสียบ 2 10 20  
3 สันรูด 3 มิล 1โหล 41 41  

รวมเงินทั้งสิ้น 699  
 

3. กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด   

ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 
 

1 ใส้กรองคาร์บอน 4 250 1000  
รวมเงินทั้งสิ้น 1000  

 
4. กิจกรรมธนาคารปลอดขยะ 

ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 
 

1 สมุด 3 โหล 250 360  
2 ปากกา 48 ด้าม 5 240  

รวมเงินทั้งสิ้น 600  
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                       โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   กลุ่มบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 
1.   ชื่อโครงการ     สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.  ลักษณะของโครงการ   เป็นโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
3. มาตรฐานคุณคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4. กลยุทธ์ 

ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
5. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลกระทบผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์ เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาแพร่
ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืน ๆภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้เติบโตงดงามและสวยงาม และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสติปัญญา  มีความรู้ 
ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตที่เป็นสุข ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาทุกแห่ง ต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น คนเก่ง 
คนดี มีความสุข นอกจากการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง 
ครู อาจารย์ ต้องเขา้ไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาจึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 

6 .วัตถุประสงค์ 
6.1  เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาในสถานศึกษา และนอก

สถานศึกษา 
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6.2  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
6.3  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ 
 

7. เป้าหมาย 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาการและนักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ านวน  146 คน  
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

7.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

 

8. สถานที่ 
      โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ต าบลศรีเตี้ย  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 

9. ระยะเวลา   
ตุลาคม 2562  ถึง กันยายน 2563 

 

10.  วิธีด าเนินการ 
      ภาคเรียนที่ 2/2562  

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการงาน 1 ครั้ง - ต.ค.  62 งานกิจการนักเรียน 
2 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 1 ครั้ง 500 ต.ค.62 – มี.ค.63 กุลธิดา ภูดอนตอง 
3 กิจกรรมพิสูจน์ความดี 1 ครั้ง 250 ก.พ. 63 ถนอม เพียงไพรชม 
4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 1 ครั้ง 250 ก.พ. 62  ถนอม เพียงไพรชม 

 
ภาคเรียนที่ 1/2563  

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการงาน 1 ครั้ง - ต.ค.  62 งานกิจการนักเรียน 
2 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 1 ครั้ง 500 มี.ค.63 – ก.ย.63 กุลธิดา ภูดอนตอง 
3 กิจกรรมพิสูจน์ความดี 1 ครั้ง 250 ส.ค.63 ถนอม เพียงไพรชม 
4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 1 ครั้ง 250 ส.ค.63  ถนอม เพียงไพรชม 

 

11.ค่าใช้จ่าย  งบประมาณด าเนินการรวมทั้งสิ้น  จ านวน  2,000  บาท 
           เงินอุดหนุน จ านวน   2,000  บาท   
           งบอ่ืนๆ      จ านวน   -  บาท   
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12.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา    
 

13.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      - 
14. การติดตามและประเมินผล   

 14.1  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม    
 14.2  แบบวัดผลประเมินผล 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

อาสา รู้จักเสียสละ ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
15.2 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีระบบการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง

และยั่งยืน 
 

16. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาอบายมุขทุก

ชนิด 
98 % แบบสังเกต 

2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ในการจัด
กิจกรรมต่อต้านอบายมุข สิ่งมอมเมา ความ
รุนแรง และปัญหาทางเพศร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกด้วยความเต็มใจ 

100% แบบสังเกต/ แบบบันทึก 

3 โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว ร 100% แบบสังเกต/ แบบบันทึก 

 
 

          ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นายถนอม     เพียงไพรชม )        
   
               ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 
                                  หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
     ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                ( นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง   จ.ล าพูน 
*************************************************************************************** 
1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
2. ลักษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม ต่อเนื่อง     ใหม่ 
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
4. กลยุทธ์ 

ข้อที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
5 หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียนที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ประกอบกับนักเรียนอยู่ในวัยรุ่น  หากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัย จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ ด้วยความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคน "เซฟตี้ เฟิรสต์" หรือ 
"ปลอดภัยไว้ก่อน" จึงเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เผย 8 จุดเสี่ยงในโรงเรียนที่มักเกิดข้ึนกับนักเรียนเป็นประจ า พร้อมแนะผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ช่วยตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขจุดเสี่ยง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย ซึ่ง 8 จุดเสี่ยงที่มักเกิด
อุบัติเหตุเป็นประจ าในสถานศึกษา ได้แก่  ประตูโรงเรียน , เครื่องใช้ไฟฟ้า, โต๊ะ-เก้าอ้ี, บันได, สนามเด็กเล่น, 
บ่อน้ า,   สนามกีฬาและอาคารที่ก าลังก่อสร้าง 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงจัดท าโครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนให้ระมัดระวังอันตราย และสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย  
ความสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
6.  จุดประสงค์ 
6.1จุดประสงค์ทั่วไป 
              1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
              2.เพ่ืออ านวยความสะดวก ปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะโรงเรียน 
6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 

    1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2. โรงเรียนมีความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะขับข่ีปลอดภัย 

7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
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   ร้อยละ 95 
2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และยานพาหนะขับขี่ ปลอดภัย  ร้อยละ 100 
 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ร่มรื่น สะอาด และยานพาหนะขับขี่  ปลอดภัย 

8. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
           เดือน ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 
 

10. วิธีด าเนินการ 
      ภาคเรียนที่ 2/2562-1/2563 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1 ครั้ง - 4 พ.ค 63 นางนงลักษณ ์

2 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 1ครั้ง - 18 พ.ค.63 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 1ครั้ง - 1  มิ.ย.63  
4 ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นักเรียน 1ครั้ง 6,000 11  มิ.ย.63  
5 สรุปผลการด าเนินงาน 1ครั้ง - 29   มิ.ย.63    
6 รายงานผลการด าเนินงานให้กับมูลนิธิ 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
1ครั้ง 
 

- 30   มิ.ย.63  

                                                 รวมเงินทั้งสิ้น 6,000   
11. งบประมาณ     6000 บาท      

11.1 เงินอุดหนุน    -    บาท  
 11.2 เงินอ่ืนๆ (มูลนิธิศูนย์พิทักเด็กฯ) จ านวน 6,000   บาท 
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นางนงลักษณ์  อุปการะ 
 

13. หน่วยงาน/ โรงเรียนที่เก่ียวข้อง 
            มุลนธิิศูนย์พิทักสิทธิเด็ก 
 

14. การวัดผลประเมินผล 
14.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 14.2 แบบบันทึกการสังเกต 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

15.1.นักเรียนได้รับความรู้หรือการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
15.2.นักเรียนได้รู้วิธีการส ารวจจุดเสี่ยงในบริเวณและรอบโรงเรียน 
15.3.นักเรียนสามารถขยายความรู้เรื่องความปลอดภัยสู่เพ่ือน ชุมชน และคนในครอบครัวได้ 
 

16. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
100% แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สะอาด และ 
ปลอดภัย     

100% แบบสังเกต 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                                                    (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 
 

ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

                     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ)์ 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
ภาคเรียนที่  2 /2562 -  1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
 
4 

ป้ายอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุในการอบรม 

1  
6 ชม. 
40 
 
- 

300 
200 
100 
 
- 

300 
1200 
4,000 
 
500 

 
 
 
 
 

                                                               รวมเงินทั้งสิ้น 6,000  
 
 
 



143 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
                                        โครงการโรงเรียนสุจริต  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต   
2.  ลักษณะของกิจกรรม  เป็นโครงการ   (   ) ต่อเนื่อง     (     )  ใหม่ 
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4. กลยุทธ์ 
         ข้อที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดโครงการ“โรงเรียนสุจริต”  เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  ทักษะการคิด    
ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ และยุทธศาสตร์ 2 สพฐ.
(หน่วยงานส่วนกลาง) รวมพลัง ร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุข และป้องกันการทุจริต  เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียน  
           โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้น เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โดย 
ก าหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข” 
ตอบสนองการป้องกันทุจริต ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของมนุษย์ 
ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม และทรัพยากรมนุษย์ และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สืบไป 
6.  จุดประสงค์ 
      6.1จดุประสงค์ทั่วไป 

          เพ่ือให้นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ 
ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริต 
          6.2. จุดประสงค์เฉพาะ 
  นักเรียนมีคุณลักษณะประพฤติปฎิบัติตนโดยมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
7.  เป้าหมาย 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ    
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นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ านวน 127 คน มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจน

สอดส่องดูแลความสุจริต 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         นักเรียนประพฤติ ปฎิบัติตน โดยมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตที่ดี 
8.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563 
10.  วิธีด าเนินการ  

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งและประชุมวางแผนคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
1 ครั้ง - ไตรมาส 1 กลุ่มบริหารทั่วไป 

2 ด าเนินการตามจุดประสงค์ของโครงการ 
และตามปฏิทินที่วางแผนไว้ 
-กิจกรรมอบรมเยาวชนคนดีของแผ่นดิน. 

1 ครั้ง 
 

20,000 
 

ไตรมาส 3-4 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

3 สรุปและประเมินผล 1 ครั้ง - ก.ค. 63 คณะกรรมการด าเนินงาน 
4 รายงานผล 2 เล่ม - ก.ค. 63 คณะกรรมการด าเนินงาน 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000    
 
11.  งบประมาณ       20,000  บาท  
         งบอุดหนุน                     -          บาท 
  งบอ่ืนๆ (งบสนับสนุนของเทศบาลต าบลศรีเตี้ย)    20,000    บาท 
12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13.1  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
13.2  เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 

14.  การวัดผลประเมินผล   
     14.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

14.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

15.1.  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตลอดจนสอดส่องดูแลความ
สุจริตของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
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15.2.  นักเรียนประพฤติ ปฎิบัติตน โดยมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  

มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตที่ดี 
 

16.  เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ 
1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนตาม

แนวทางโรงเรียนสุจริต 
80 % 

2 บุคลากรในโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  มีค่านิยมที่   
ดีงาม  มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      
เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 

80 % 

3 ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

80% 

  
 ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 

           (นางนงลักษณ์  อุปการะ)  
 

   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
    (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 
              หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
 
   ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาววิไลวรรณ    ยะสินธ์)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายวัสดุที่ต้องใช้ 

ภาคเรียนที่2/2561- 1/2562 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลา

ที่ต้องใช้ 
หมายเหตุ 

1 ป้ายอบรม 1 ป้าย 300 300 ไตรมาส 
 3-4 

 

2 วิทยากร  อบรม 1 วัน 6  ชม.. 600 3,600 ไตรมาส 
 3-4 

 

4 ค่าอาหารกลาวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน  127 คน 

2 ครั้ง 100 12,700 ไตรมาส 
 3-4 

 

5 จัดสถานที่อบรม   1,000 ไตรมาส 
 3-4 

 

6 วัสดุอุปกรณ์การอบรม - - 2,400 ไตรมาส 
 3-4 

 

                                                                รวมเงิน 20,000   
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โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2.  ลักษณะของกิจกรรม  เป็นโครงการ   (  ) ต่อเนื่อง     (      )  ใหม่ 
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4. กลยุทธ์ 
  ข้อที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และแนวทางการจัดการศึกษายังได้ให้
ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษาต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้รู้จักคิดเป็น  ท าเป็น  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษา  ในการสร้างภูมิคุ้มกัน  และการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน  เพื่อให้
ผ่านวิกฤติ  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  ต้องอาศัย
การประสานความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  ตัวแทนนักเรียน  
และเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาและด าเนินการ  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามภาระกิจดังกล่าว 

 

6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุก ๆ ด้านจากครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและมี

ประสิทธิภาพ  
       6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 

1)  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนภายในโรงเรียน 
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     2)  เพ่ือด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน  
       3)  เพื่อด าเนินการ ป้องกัน ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในแต่ละด้าน 
7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆด้าน 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  เป็นคนดี  คนเก่งและอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อ่ืนได้อย่าง  
 มีความสุข 
8. สถานที่ด าเนินการ    
     โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  
    24 ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 
10. วิธีด าเนินการ 
      ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1  ครั้ง - ไตรมาส ที่ 1  
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 1 คณะ - ไตรมาส ที่ 1  
3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ รายการ 1,000 ไตรมาส ที่ 1  
4 ประชุมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

และตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

ทุกคน/ 
1 คณะ 

1,200 ไตรมาส ที่ 1 งานระบบดูแล 

5 จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน เช่นกิจกรรมโฮมรูม 

120 คน - ไตรมาส ที่ 1-
2 

งานระบบดูแล 
 

6 จัดด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข  ปัญหา
ของนักเรียน ทุกด้าน 

ทุกคน - ไตรมาส ที่ 1-
2 

งานระบบดูแล 

7 จัดด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข  
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ตามกระบวนการระบบดูแลฯ 

ทุกคน - ไตรมาส ที่ 1-
2 

 

8 กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัยนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง 

25 700 ไตรมาส ที่ 1-
2 

งานระบบดูแล 

9 ก ากับ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน เดือนละครั้ง - ไตรมาส ที่ - 2  
10 ประเมินผล สรุปผล/รายงานการ

ด าเนินงาน  
2  ครั้ง - ไตรมาส ที่ 2  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,900   
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 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ กิจกรรม 

( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1  ครั้ง - ไตรมาส ที่ 3  
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ(ครูที่

ปรึกษา) 
1 คณะ - ไตรมาส ที่ 3  

3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ รายการ - ไตรมาส ที่ 3  
4 ประชุมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

และตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

ทุกคน/ 
1 คณะ 

- ไตรมาส ที่ 3 งานระบบดูแล 

5 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

120  คน - ไตรมาส ที่ 3  

6 คัดกรองนักเรียน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ปกต ิ กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา 

120  คน - ไตรมาส ที่ 3  

7 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

120  คน 3,600 ไตรมาส ที่ 3 งานระบบดูแล 

8 จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา 
พฤติกรรมนักเรียน เช่นกิจกรรมโฮมรูม 
 

120  คน - ไตรมาส ที่ 3-4 งานระบบดูแล 

9 จัดด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข  ปัญหา
ของนักเรียน ทุกด้าน 

ทุกคน - ไตรมาส ที่ 3-4 งานระบบดูแล 

10 จัดด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข  
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ตามกระบวนการระบบดูแลฯ 

ทุกคน - ไตรมาส ที่ 3-4  

11 กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัยนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง 

25 800 ไตรมาส ที่ 3-4 งานระบบดูแล 

12 ก ากับ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง - ไตรมาส ที่ 3-4  
13 ประเมินผล สรุปผล/รายงานการ

ด าเนินงาน  
2  ครั้ง - ไตรมาส ที่ 1-4  

รวมเงินทั้งสิ้น 7,300   
 
11. งบประมาณ    7,300   บาท    
     -เงินอุดหนุน     3,700    บาท    
     -เงินอ่ืนๆ         3,600   บาท 
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
      หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. หน่วยงาน / โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 
      โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

ผู้ปกครองนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา ม.1- ม.6 

14. การวัดผลประเมินผล 
      14.1  ตรวจผลการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง 
      14.2  สอบถามครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     15.1 นักเรียนมีความประพฤติดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีความสุข  โดยมีครูที่ปรึกษาคอยเป็นพี่
เลี้ยงอย่างใกล้ชิด  
      15.2 โรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ  ทันต่อ
เหตุการณ์และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 

16. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 ครูที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภายใน

โรงเรียนและคัดกรองนักเรียน 
100% แบบแบบสรุปการคัดกรอง 

แบบประเมิน  SDQ 
2 ครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 

3 ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 90 % แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
            (นายพุฒิพัฒน์  วงค์หลิ่งห้า)   

                  
  

                       ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                            ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ)์ 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายการวสัดุที่ต้องใช้ 
 

ภาคเรียนที่ 2/2562 -  1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 100 400  
2 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง N444 6 100 600 

 1,000  
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โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์เอต่อการเรียนรู้ 
2.ลักษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม  ต่อเนื่อง           ใหม่ 
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
4. กลยุทธ์ 

ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยก าลังเป็นที่ให้ความ
สนใจของหลายฝ่าย เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน 
จึงมีความจ าเป็นอย่างที่นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ต้องมีความตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะต้องร่วมกัน
รณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว ต้องมีความ
หลากหลาย จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักในที่สุด 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาจึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนภายในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  จุดประสงค์ 
6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

1. โรงเรียนมีภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
6.2 จุดประสงค์เฉพาะ  

1.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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     7.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  ปลอดภัย 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา (หน้าอาคาร 1และ 2) 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
           เดือน ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 
 

10. วิธีด าเนินการ 
      ภาคเรียนที่ 2/2562- 1/2563 
ที ่ กิจกรรม 

( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1  ครั้ง - ไตมาส 1 ครูชาญชัย 
2 กิจกรรมปลูกไม้ประดับ 1 ครั้ง 5,000 ไตมาส 1-2 ครูชาญชัย 
3 กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ น.ร.ทุกคน 

 
2,000 ไตมาส 3-4 ครูที่ปรึกษา/

นักเรียน 
4 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 6 ครั้ง 7,000 

(งบอุดหนุน) 
10,000 
(งบปรับซ่อม) 

ไตมาส 1-4 ครูถนอม 

5 กิจกรรมห้องเรียนสะอาด ทุกชั้น 2,034 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนงลักษณ์/
ครูถนอม 

6 ประเมินผล สรุปผล/รายงานการ
ด าเนินงาน  

1  ครั้ง - ไตมาส 4 ครูชาญชัย/ 
ครูถนอม 

รวมเงินทั้งสิ้น      
 
11. งบประมาณ จ านวน   26,034   บาท      

1 เงินอุดหนุน   จ านวน    16,034   บาท  
 2 เงินอ่ืนๆ (งบปรับซ่อม)   จ านวน  10,000  บาท 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

1.ครูชาญชัย  จันทร์อ่อน 
2.ครูนงเยาว์  อินต๊ะชุ่ม 

13. หน่วยงาน/ โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 
   1.งานนโยบายและแผนงาน  
          2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

3.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
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14. การวัดผลประเมินผล 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2 แบบบันทึกการสังเกต 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดี ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 .2 โรงเรียนมีต้นไม้ประดับเพ่ิมข้ึน    
 

16. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และปลอดภัย 
98 % แบบสังเกต 

2 นักเรียนทุกคนอนุรักษ์พันธุ์ไม้  100% แบบสังเกต/ แบบบันทึก 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายชาญชัย  จันทร์อ่อน) 
 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 

                     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ)์ 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
ภาคเรียนที่  2 /2562 - ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 
2 
4 
5. 

ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบน้ า/ไฟฟ้า 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 

  5,000 
2,000 
10.000 
7,000 

 
 
งบปรับซ่อม 

รวมเงินทั้งสิ้น 26,034  
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โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการพฒันางานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน   
2. ลักษณะของกิจกรรม    เป็นกิจกรรม       ต่อเนื่อง    □    ใหม ่  
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. กลยุทธ์  
ข้อที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล 
     อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนที่ใช้ในการติดตั้ง ควบคุม บันทึกระบบภาพและเสียง การประชุม 
อบรม สัมมนา ของโรงเรียนเสื่อมสมรรถนะลง ท าให้ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ที่ใช้งานดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่เก่า ช ารุด และล้าสมัย ใช้งานมานาน ท าให้
ประสิทธิภาพลดลง และบางส่วนเสื่อมสภาพซ่อมบ ารุงจนไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ จึงเป็นสาเหตุให้งาน
โสตทัศนศึกษาเกิดความขัดข้องในระหว่างปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง และเกิดผลกระทบต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ การก าหนดสัญญาณการเข้าชั้นเรียน ชั่วโมงเรียน และงานเสียงตามสายในช่วง
พักกลางวัน เป็นประจ าอยู่เสมอ 
 งานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เป็นงานที่ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาสถานศึกษา      และเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน  ในด้านการ
ด าเนินงาน   ผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  เหมาะสม  ทันเหตุการณ์  โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ครู และนักเรียนที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
นอกจากนี้ยังเป็นชองทางให้บุคลากรภายในสถานศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวจาก
หน่วยงานภายนอก  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ าเป็นต้องมี          การ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาสื่อ  ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบการด าเนินงานดังกล่าว 
6. จุดประสงค์ 

 6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
6.1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6.1.2 เพ่ือสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 6.2  จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.1 เพื่อกระจายข้อมูล  ข่าวสาร  ผลงาน  จากสถานศึกษาออกสู่หน่วยงานภายนอก 
6.2.2 เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนรับทราบข้อมูล  ความเคลื่อนไหว  สร้างความเข้าใจ 
       ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
6.2.3 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความต้องการในการช่วยเหลือของโรงเรียน 
 

7. เป้าหมาย 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

           7.1.1 บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

7.2.1 บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่องานโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาของโรงเรียน 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรยีนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 

10.  วิธีด าเนินการ    
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 1 ครั้ง 6,000 ไตรมาส 

1 - 4  
งานโสตทัศนศึกษา 

2 กิจกรรมเสียงตามสายภายใน 
โรงเรียน 

ทุกวัน 500 ตลอดปี
การศึกษา 

งานโสตทัศนศึกษา/ 
งานประชาสัมพันธ์ 

3 กิจกรรมพัฒนาเว็ปไซด์โรงเรียน ปีละครั้ง 500 ไตรมาส 4 
 

งานโสตทัศนศึกษา/ 
งานประชาสัมพันธ์ 

4 กิจกรรมส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ของ สพม. 35 

หลังเสร็จสิ้น
ทุกกิจกรรม 

-           ตลอดปี
การศึกษา 

งานโสตทัศนศึกษา/ 
งานประชาสัมพันธ์ 

รวมเงินทั้งสิ้น 7,000   
 

11.  งบประมาณ   7,000  บาท   
        - เงินอุดหนุน 7,000 บาท 
 

12.   ผู้รับผิดชอบ 
       งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      13.1  โรงเรียนมัธยมในจังหวัดล าพูนทุกโรง 
 13.2  เสียงตามสายหมู่บ้านใกล้เคียง  
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 13.3  สถานีวิทยุชุมชน : ดอยหลังถ้ า, ทุ่งปู่แดง  
 13.4  ผู้ปกครองนักเรียน  
 13.5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
14.  การวัดผลประเมินผล   

14.1 ความพึงพอใจและการรับทราบข้อมูลข่าวสารของผู้ปกครอง  ชุมชน  บุคลากรในโรงเรียน 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1 บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในงานประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80 

 

16. เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ เครื่องชีวั้ดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1. บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน  

มีความพึงพอใจในงานประชาสัมพันธ์   
ร้อยละ  95 - แบบสอบถาม 

  ความพึงพอใจ 
 
 

                ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางวัลภา   อินทร์แปลง)   
                       หัวหน้างานโสตทัศนะศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 
ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                            (นางนงลักษณ์  อุปการะ)   
                            หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)   
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 
ภาคเรียนที่  2 /2561 -  1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 

ไมค์โครโฟน 
วารสารรัตนสาร  
จัดซื้อวัสดุงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 
ชุดเครื่องเสียงหอประชุม 

4 ตัว 
100 

- 
- 

1 ชุด 

700 
50 
- 
- 

38,200 

2,800 
5,000 
  500 
  500 

38,200 

 

รวมเงินทั้งสิ้น 47,000  
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โครงการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มบริหารทั่วไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา    อ าเภอบ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน 

_____________________________________________ 
1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ลักษณะโครงการเป็นโครงการ  ต่อเนื่อง   □    ใหม ่
3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน 
 1, มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

       และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

4. กลยุทธ์   
ข้อที่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น  

เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การ
วางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น  

จากหลักการดังกล่าว ทางกลุ่มบริหารทั่วไปจึงได้จัดท า “โครงการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1. วัตถปุระสงค์ท่ัวไป 
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1) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากร 
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

 6.2. วัตถปุระสงค์เฉพาะ 
  1) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง 
  ถูกต้อง 

2) เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3) เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.  เป้าหมาย 
 7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

7.1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

7.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง  
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 

7.1.4 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
7.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
7.2.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
7.3.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 เป็นแหล่งเรียนรู้      

                          
8.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2562– 30  กันยายนพ.ศ. 2563 
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10.  วิธีด าเนินการ 
 

 ภาคเรียนที่ 2/2562-1/2563 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
 
4 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการและวาง
แผนการด าเนินงาน 
เสนอโครงการเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติ 
3.1.จัดซื้อวัสดุในการด าเนินงาน 
3.2.จัดบริเวณสถานที่ด าเนินงาน 
4.1.จัดตั้งกลุ่มนักเรียนแกนน าเพ่ือเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
4.2.ชี้แจงให้คณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าใจ
วิธีการด าเนินงานทั้งหมด 
4.3.กิจกรรมกระบวนการปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์ 
และแปรรูปผลผลิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ในโรงเรียน 
4.4.ประเมินผลการท างาน 
-สรุปผลการด าเนินงานประจ าภาคเรียนที่ 1 

1 โครงการ 
 
 
 

1 แห่ง 
- 
 

10 คน 
 
 
 

5 ชนิด 
 

- 
 
- 

1,000 
 
- 
 
 

 
 

 
ไตรมาส 1-4 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
นายพุฒิพัฒน์ 
วงค์หลิ่งห้า 
 

             รวมเงินทั้งสิ้น  1,000   
  

11.  งบประมาณ   1,000 บาท 
 -เงินอุดหนุน  1,000 บาท 
 - งบอ่ืนๆ  - บาท 
 

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้า 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13.1. ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 13.2. เกษตรอ าเภอบ้านโฮ่ง 
 13.3. กลุ่มผลิตพืชอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์พ้ืนบ้าน 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
 14.1.แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
 14.2.แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 14.3.แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1.โรงเรียน,ผู้ปกครองและชุมชนมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนมากขึ้น 
 15.2.นักเรียน,ครู,บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษ 
 

16.  เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ 
1 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
80 % ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

80 % ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 

80 % ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4 4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นแหล่งเรียนรู้                     

80 % ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   
 ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

(นายพุฒิพัฒน์  วงศ์หลิ่งห้า) 
         

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
     (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 

                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
   
   ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

รายวัสดุที่ต้องใช้ 
ภาคเรียนที่2/2562- 1/2563 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลาที่

ต้องใช้ 
หมาย
เหตุ 

1 เมล็ดพนัธุ์ผัก 4 ชนิด 50 200 ไตรมาสที่ 1-4  
2 ร าละเอียด 4 ก.ส 200 800   
3       

รวมเงิน 1,000   
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โครงการส่งเสริมงานควบคุมภายในสถานศึกษา  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
 
1. ช่ือ โครงการ   ส่งเสริมงานควบคุมภายในสถานศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการ     ใหม่   ต่อเนื่อง 
3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพชองสถานศึกษา 
4. กลยุทธ์   

ข้อที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดและตามประกาศว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 
2561 ให้หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยสมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐซึ่งสังกัดอยู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการควบคุมภายในจึงได้จัดท าโครงการ พัฒนางานควบคุมภายใน เพ่ือ
ช่วยให้การด าเนินงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ช่วยให้เกิดความประหยัด 
สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้
ทรัพยสิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยยึดมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO 2013 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเมินและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการก ากับดูแลที่ดีต่อไป      
6.  จุดประสงค์ 

6.1 เพ่ือให้ครู-บุคลากรเห็นความส าคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบด้วยความ
เคร่งครัดอย่างมีวินัย 

6.2 เพ่ือให้องค์กรมีระบบการจัดการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.3 เพ่ือการรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นไปตามข้ันตอนถูกต้องและตรงตามก าหนด 

7.  เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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7.1.1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีความตระหนักถึงหน้าที่
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบตามข้ันตอนอย่างมีวินัยเคร่งครัด  
7.1.2 กลุ่มบริหารงาน ในโรงเรียน ทุกกลุ่ม มีการประเมินสอบทานและรายงานผลการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ  
7.1.3  โรงเรียนมีรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษาต่อต้นสังกัด ได้ถูกต้องและตรงตาม
ก าหนดปีละครั้ง 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
7.2.1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีการควบคุมภายในเกี่ยวกับงาน
ที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
7.2.2 กลุ่มบริหารงาน ในโรงเรียน มีการประเมินสอบทานและรายงานผลการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบ ร้อยละ 100 
7.2.3 โรงเรียนมีการรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษาต่อต้นสังกัดและส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ได้ถูกต้องและตรงตามก าหนด ร้อยละ 100 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
                 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ภายในเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน  2562 
 

10.  วิธีด าเนินการ    
 

ที ่
กิจกรรม 

( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 

 

ประชุมครู บุคลากรเพ่ือ 
-วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆในงานที่
รบัผิดชอบ(แบบประเมิน CSA) 
-ประเมินความเสี่ยงและรายงานผลต่อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารและหัวหน้า
สถานศึกษาตามล าดับ(แบบติดตามปค.5, 
แบบ ปค.5,) 
-สรุปรายงานผลการควบคุมภายใน
ประจ าปี 2563 ต่อต้นสังกัด  
ส่งรายงานผลการควบคุมภายในประจ าปี 
2563 ต่อต้นสังกัด 
( ปค.1,ปค.4,ปค.5 ปี 63 
แบบติดตาม ปค.5 ปี 62) 

ทุก
โครงการ 
 
ความ
เสี่ยงที่มี
อยู่และ
ต้อง
ควบคุม 
1 แห่ง
(สพม. 
เขต35) 

500 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ต.ค.62 
 
 

ต.ค.62 
 
 

พ.ย.62 
 
 
 

พ.ย.62 
 

 

ครูทุกคน 
 
 
  หัวหน้ากลุ่มบริหาร  
4 ฝ่าย 
 
 
กลุ่มบริหารโรงเรียน  
 
งานควบคุมภายใน 
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11.  งบประมาณ                                                    500       บาท 
  จากงบเงินอุดหนุน               500       บาท 
                     จากอ่ืน ๆ                                           -        บาท 
12.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานควบคุมภายใน 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มบริหารงานโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1   สอบถามและติดตามผลการด าเนินงาน 

 14.2   ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         มีการจัดการในระบบควบคุมภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
16. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ  
1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการ

ควบคุมภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ร้อยละ 85 แบบประเมินการควบคุม

ภายใน 
2 กลุ่มบริหารงาน ในโรงเรียน มีการประเมินและ

รายงานผลการควบคุมภายในงานที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 ร้อยละ 100   แฟ้มรายงานการประเมิน
ควบคุมภายใน 

3 สรุปรายงานควบคุมภายในสถานศึกษา   100 % -แบบรายงานต้นสังกัด 
- แบบติดตาม ปค.5 
- ปค.1 - ปค.4 - ปค.5 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางเกื้อกูล      พัฒนเวศน์)                       
                                    หัวหน้างานควบคุมภายใน 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางนงลักษณ์  อุปการะ)                       
                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

   ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร QUALITY A4 
70 แกรม 500 แผ่น 

3 รีม 102 302  

2 โพสอิท สีชมพู 1 เล่ม 35 35  
3. แฟ้มสอดตราช้าง สีฟ้า A4 15 แฟ้ม 5 75  
4 ไส้แมคเย็บเบอร์ 10 2 กล่อง 6 12  
5  ดินสอ 6B/EE  STAEDTLER 1 แท่ง 20 20  
6 แฟ้มหนีบตราช้าง NO.590PF 1 แฟ้ม 56 56  

รวมทั้งสิ้น 500  
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานสารบรรณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

 

 
1. ชื่อโครงการ /งาน    พัฒนาการบริหารจัดการงานสารบรรณ 
2.  ลักษณะโครงการเป็นโครงการ   ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  มาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
มาตรฐานที่1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4. กลยุทธ์ 

ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ด าเนินการจัดการในการรับ-ส่งหนังสือราชการของโรงเรียน จัดระบบ
สารสนเทศ อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้และเป็นปัจจุบัน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก ร ว ม ถึ ง เ ป็ น ที่ พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ดั ง นั้ น เ พ่ื อ ใ ห้ ง า น ส า ร บ ร ร ณ 
ของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามระบบ  
การด าเนินงานสารบรรณ จึงจัดท าโครงการพัฒนางานสารบรรณข้ึน 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  สามารถค้นหาและน ามาใช้งานได้
อย่างรวดเร็วและทันเวลา 
 6.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

6.2.1 จัดระบบสารสนเทศ  สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการน ามาใช้และ
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ   

6.2.2  ด าเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการเป็นปัจจุบันและทันเวลา 
6.2.3  แจ้งข่าวสารแก่บุคลากรภายในโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
6.2.4  ประสานติดต่อกับหน่วยงาน  องค์กรและฝ่าย/งานต่างๆ ได้ทันเวลา 

7.  เป้าหมาย 
          7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 7.1.1  งานสารบรรณด าเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว  ทันเวลา ร้อยละ 100 
     7.1.2  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  ร้อยละ 100 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
7.2.1 งานสารบรรณด าเนินไปอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7.2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
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8.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

10.  วิธีด าเนินการ 
 

 ภาคเรียนที่  2 / 2562 
ที ่ กิจกรรม 

( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ 
 

1 ครั้ง  ต.ค.62 งานสารบรรณ 

2 รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
 

  ต.ค.62-
ก.ย.63 

งานสารบรรณ 

3 จ่ายหนังสือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /นิเทศ
ติดตามงานจากฝ่ายต่างๆให้ทันเวลา 
 

 งานสารบรรณ 

4 การจัดเตรียมวาระการประชุม    
บันทึกการประชุมและรายงานการประชุม 
 

 ต.ค.62-
มี.ค.63 

งานสารบรรณ 

 
 ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

ที ่ กิจกรรม 
( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

5 จัดท าใบรับรองเงินเดือน  เกียรติบัตรใบ
อนุโมทนาบัตร และเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

  
2,000 

เงินอุดหนุน 
 

ต.ค.62-มี.ค.
63 

งานสารบรรณ 

6 จัดท าค าสั่งไปราชการ/นิเทศติดตามการ
รายงานผลการไปราชการ  

งานสารบรรณ 

7 จัดท าระบบสารสนเทศครบวงจร/จัดท า
รูปเล่มเผยแพร่แก่ชุมชน  และหน่วยงาน  
องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 

งานสารบรรณ 

8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น งานสารบรรณ 

9 จัดส่งเอกสารทางราชการ    
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10 ให้บริการถ่ายเอกสาร  ต.ค.62-มี.ค.
63 

งานสารบรรณ 

11 รายงานผลการด าเนินการและน า ไป
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

1 ครั้ง มี.ค 62- 
ก.ย 63 

งานสารบรรณ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000   

11.  งบประมาณ  2,000 บาท 
11.1 เงินอุดหนุน  2,000  บาท 

 11.2 เงินอ่ืนๆ        -      บาท  
 

12.  ผู้ที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารทั่วไป      
   

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13.1 ทุกกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ในโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 13.2 หน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 13.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1  แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
14.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งานสารบรรณด าเนินไปอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  สามารถเอ้ือประโยชน์แก่ทุกฝ่าย/งานใน
โรงเรียน 
 

16. เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 
 

งานสารบรรณด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ  รวดเร็ว  ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ  80  ของการจัด
ระบบงานสารบรรณที่
สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน   

- แฟ้มงาน 
- บันทึกการจัดเก็บงาน 

2 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงานสารบรรณ 
 

ร้อยละ  80 ของครู  
บุคลากรที่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

- แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวชนิสรา  พันวนั)                       
                                                     หัวหน้างานสารบรรณ   
 
 
    ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนงลักษณ์ อุปการะ)   
                      หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
    ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)     
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 
 
 

รายวัสดุที่ต้องใช้ 
 

ภาคเรียนที่ 2/2562  (ไตรมาสที่ 1-2) 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษ 80 แกรม ดับเบิ้ลเอ 8 รีม 125 1,000  
 รวมเงินทั้งหมด   1,000  

 
ภาคเรียนที่ 1/2563  (ไตรมาสที่ 3-4) 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษ 80 แกรม ดับเบิ้ลเอ 8 รีม 125 1,000  
  รวมเงินทั้งหมด   1,000  

 
หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ  จะบันทึกขอใช้เป็นครั้งๆไป 
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โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
1.ชื่อโครงการ     วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน  
2. ลักษณะของกิจกรรม   เป็นกิจกรรม     ต่อเนื่อง      ใหม ่
3.  มาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
     มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

4. กลยุทธ์ 
ข้อที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

5. หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันปัญหาเรื่องของปัญหาพฤติกรรมการกิน และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอันน ามาสู่โรค
อ้วนและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นั้น ไม่ได้คุกคามเฉพาะผู้ใหญ่วัยท างานเท่านั้น แต่ปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนยังลาม
ไปถึงวัยนักเรียน ซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ปกครองควรใส่ใจ และหันกลับมาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ลูกหลานกันอย่างจริงจังในอดีตคนทั่วไปมักคิดว่าเลี้ยงลูกให้อ้วนท าให้ดูน่ารัก น่าเอ็นดู แต่ในทางการแพทย์ 
เด็กท่ีมีน้ าหนักเกินมาตรฐานถือว่ามีภาวะโรคอ้วน ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประเมินว่า ทั่วโลกมีเด็กอ้วนที่
อายุต่ ากว่า 5 ปี จ านวนกว่า 22 ล้านคน ท าให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ส่วน
ประเทศไทยจากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาโรคอ้วนในนักเรียนพบว่าเด็กไทยทุก ๆ 5 คนจะพบอย่างน้อย 1 
คนที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างมาก เนื่องจากโรคอ้วนเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ 
ตามมาอีกมากมาย อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็งและโรคหัวใจ 
เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นเด็กหญิงที่อ้วน จะเข้าสู่ภาวะวัยรุ่นเร็วกว่าปกติ ประจ าเดือนจะมาเร็ว และกระดูกปิดเร็ว 
ท าให้สูงได้ไม่เต็มศักยภาพ จึงน่าเป็นห่วงว่าเด็กรุ่นใหม่จะเตี้ยลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ภาวะโรคอ้วนยังมีผลกระทบ
ต่อการเรียนของเด็กอีกด้วย โดยพบว่าเด็กอ้วนส่วนมากมักมีปมด้อยจากรูปร่างของตัวเองและมักถูกเพ่ือนๆล้อ 
ท าให้ไม่อยากไปโรงเรียน เบื่อหน่ายการเรียนได้ ส่งผลให้เรียนไม่ดี ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ้วนและ
เริ่มอ้วนได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพจากโรคอ้วนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความอ้วน ส่งผลให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เรียนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองแลคนรอบข้างได้   
       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จึงได้จัดโครงการเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

 

6.จุดประสงค์ 
    6.1  จุดประสงค์ทั่วไป 

          1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเกณฑ์การเจริญเติบโตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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 6.2 จุดประสงค์เฉพาะ   

     1.  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
          2.  เพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

                     3.  เพ่ือให้นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                  นักเรียนทุกคน 

 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

8. สถานที่ด าเนินการ 
                 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ตั้งแต่    ตุลาคม   2562   ถึง   มีนาคม  2563 
 

10.วิธีด าเนินการ   
ภาคเรียนที่ 2 /2562 

ที ่ วิธีด าเนินการ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
-  การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 
กิจกรรมที่ 2  
-  คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา 
ภาวะอ้วน 
กิจกรรมที่ 3  
-  จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วม
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และสามารถน า
ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือป้องกัน
โรคอ้วนได้  (ขอความร่วมมือครูผู้สอนวิชา
สุขศึกษา  วิชาพละศึกษา  วิชาอาหารและ
โภชนาการสอดแทรกในรายวิชาที่สอน) 
กิจกรรมที่ 4    
-  กิจกรรมอ่อนหวาน ส่งเสริมการไม่
รับประทานอาหารประเภทของหวานแก่

 
130 คน 
 
 
130 คน 
 
 
130 คน 
 
 
 
 
 
 
แกนน า
และ

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

พ.ย. 62  
ก.พ. 63 
 
 
พ.ย. 62  
 
 
พ.ย. 62 – 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
ธ.ค. 62 - 
มี.ค.63 

ครูอนามัย  
 
 
 
ครูอนามัย 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
แกนน า
นักเรียน 
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ที ่ วิธีด าเนินการ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

นักเรียน  
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อ่อนหวาน  หรือประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายอนามัยโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- แกนน านักเรียน ให้ความรู้และเฝ้าระวัง
การรับประทานอาหารประเภทให้ความ
หวานสูง  
- แกนน านักเรียนรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง               
กิจกรรมที่ 5 
-  กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส  ใส่ใจไมอ้่วน  
(เชิญวิทยากรให้ความรู้ )    
 
กิจกรรมที่ 6           
-  กิจกรรมสนุกสนานและมีประโยชน์กับ   
วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน ( ออกก าลังกาย 
ยามเช้า แอโรบิค )      
-สรุปและประเมินผลทุกกิจกรรม 

นักเรียน
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรยีน
ทุกคน 
 
นักเรียน
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

17,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค. 63 
 
 
พ.ย.62 - ก.พ.
63 
 
 
ก.พ. 63 

ครูอนามัย 
และคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะครู 
 
 
แกนน า
นักเรียนและ
คณะครู 
 
ครูอนามัย 

 
11.งบประมาณ จ านวน  18,400  บาท 
        เงินอุดหนุน  จ านวน      -              บาท 
        เงินอ่ืน ๆ    จ านวน     18,400   บาท 
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ      
            - งานอนามัย โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
            เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 
 

14.  การวัดผลประเมินผล      
                1. สังเกตนักเรียน 
                2. สอบถามความพึงพอใจ 
                3. ชั่งน้ าหนัก  วดัส่วนสูง 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
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           1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน 
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาที่มี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง  
 

16.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ที ่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ  95 แบบสรุปผลการด าเนินงาน 

2 นักเรียนเด็กและ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ  70 -แบบสรุปผลการด าเนินงาน 

                                            
 
     (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางเฉลิมขวัญ   พรหมอนันต์) 
                          งานอนามัยโรงเรียน 
 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                     (นางนงลักษณ์  อุปการะ) 
                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 

                                     (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 
 

1 ค่าวิทยากร 6 ชม. 600 3,600  
2 ค่าอาหารนักเรียน และวิทยากร 130 คน 50 6,500  
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนและ

วิทยากร 
130 คน 50 6,500  

4 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300  
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 1,500  

รวมเงินทั้งสิ้น 18,400  
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โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการ /งาน   พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร 
 

2.  ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการ     ต่อเนื่อง      ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศกึษา   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

4. กลยุทธ์  
ข้อที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผล บุคลากรมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่ง สถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและศักยภาพ
ของบุคลากร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ทัน
กับยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน 12 
คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน และลูกจ้างโรงเรียน 3 คน รวมทั้งหมด 18 คน ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
โรงเรียน ทั้งในด้านการสอนและงานสนับสนุนการสอนต่าง ๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ในทุก ๆ 
ด้าน เช่นการพัฒนางานด้านการสอน การท างาน การรู้จักน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
เป็นต้น ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน 
การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้กับครูและบุคลากรของ
โรงเรียน โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรขึ้นมา เพ่ือให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมขวัญ ก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนต่อไป 
 

6.  จุดประสงค์ 
 6.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

      6.1.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากร
วิชาชีพ 
 6.1.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
 

6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 
 6.2.1 เพ่ือส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ไดพั้ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
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 6.2.2 เพ่ือส่งเสริมขวัญ ก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  6.2.3 เพ่ือระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7.  เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ร้อยละ 100 ผ่านการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครู และพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง  
 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 
 3) มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาไม่น้อยกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้รับการอบรมตามโครงการ
พัฒนาครู  และพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
 2)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
 3) มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา และแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

10.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ด าเนินการส ารวจความต้องการพัฒนาของ
ครูและบุคลากร ฯ 
 

ทุกฝ่าย/งาน - ตุลาคม 62 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

2 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

13,000 ต.ค. 62 - 
  ก.ย. 63 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ก้าวสู่อาเซียน 

ครูและ
นักเรียน 

40,000 พ.ค. 63 - 
  ก.ย. 63 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

4 กิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
    - เงินบ ารุงการศึกษา 
 

 
-ผู้ปกครอง 
 

 
210,000 

 

 
ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 

 
งานการเงิน 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

    - ทอดผ้าป่าสามัคคี -นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
ชุมชน  
ศิษย์เก่า 

67,750 พ.ค. – ก.ค. 
63 

นางเกื้อกูล  
พัฒนเวศน์ 

5 กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร  พัฒนาตนเอง 
- อบรม  สัมมนา 
- ศึกษาดูงาน 
- การศึกษาต่อ 
- การจัดท าผลงานทางวิชาการ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
- การรายงานการพัฒนาตนเอง (SAR) 
- การพัฒนางานวิจัยวิจัยทางการศึกษา 
- การประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
- งานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

ต.ค. 62 - 
  ก.ย. 63 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 6.กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจ 
- คนดีศรีรัตนะ ได้แก่ การคัดเลือกครู
บุคลากรที่มีคุณงามความดีในด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อมอบรางวัลให้ในวันสถาปนา
ของโรงเรียนทุกปี โดยการมอบโล่รางวัล
และเกียรติบัตร  
- การแสดงความยินดีกับบุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น การเลื่อนข้ันเลื่อน
ต าแหน่งการย้ายเข้าและย้ายออก   การ
แสดงความยินดีกับครอบครัว     บุคลากร 
เป็นต้น โดยการมอบช่อดอกไม้ ของที่
ระลึก การเลี้ยงรับ  เลี้ยงส่ง การมอบ
ของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น 
- การจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก เช่น งาน

ตลอดปี 
งบประมาณ 

10,000 
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 62 - 
  ก.ย. 63 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประกันสังคม ประกันชีวิต         ที่พัก
อาศัย ความปลอดภัยด้านต่างๆ กิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจ าปีร่วมกับงานอนามัย
และคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้น 
- ห่วงใย จากใจ บรว. 
โดยกรณีครูบุคลากรในโรงเรียนหรือญาติ
สายตรง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 คืน  พวงหรีด 
1 พวง 500 บาท และเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ 
2,000 บาท ส าหรับญาติที่ไม่ใช่สายตรง
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 

 
 

 

5 7.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพโดย        การ
นิเทศก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

- ต.ค. 62 - 
  ก.ย. 63 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

6 8.ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง - ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

7 9.รายงานผลการด าเนินการและน าไป
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการพัฒนา     การ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

2 ครั้ง - ต.ค. 62 - 
  ก.ย. 63 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

11.  งบประมาณ                     440,750   บาท 
 11.1 เงินอุดหนุน                                     113,000    บาท 
 11.2 เงินระดมทรัพยากร         327,750 บาท 
 

12.  ผู้ที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          13.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 13.2 เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 
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14.  การวัดผลประเมินผล   

14.1  แบบสอบถาม 
14.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในด้านงานสอนการพัฒนาตนเองและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 

16. เครื่องชี้วัดความส าเร็จ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
ได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูและพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี 

ร้อยละ 100 
 

แบบประเมิน 

2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  
ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

ร้อยละ 90 แบบสอบถาม 

 
 
             ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                (นางสาวชนสิรา  พันวัน)        
                                                หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   
 
 
    ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางสาวชนิสรา  พันวัน)                      
                                               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
             ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

                             (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)     
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 
 
 
 
 



179 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 

 
รายวัสดุที่ต้องใช้ 

 
  ภาคเรียนที่ 2 /2561 (ไตรมาส 1 – 2) 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

รวมเงิน 

1 กระดาษ A4 8 รีม 125 1,000 
2 หมึกเติมปริ้นเตอร์ (สีด า ส าน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง) 4 ขวด 120 480 
3 ค่าจ้างท าบอร์ดประวัติบุคลากร   2,000 
4 กรอบเกียรติบัตร 15 80 1,200 
5 กล่องพลาสติกมีล้อ 4 250 1,000 
6 แผ่นใสรองปก ขนาด A4 1 199 199 
7 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 5 195 975 
8 ลวดเสียบกระดาษ 2 10 20 
9 กระดาษโพสอิท 1 65 65 
10 ค่าเดินทางไปราชการ   50,000 
11 วัสดุในกิจกรรมในการสร้างขวัญก าลังใจ   5,000 
12 จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง 5 เดือน 31,775 158,875 

รวมเงิน 220,814 
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ภาคเรียนที่ 1 /2562  (ไตรมาส 3 – 4) 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

รวมเงิน 

1 กระดาษ A4 8 รีม 125 1,000 
2 กระดาษการ์ด A4 180 แกรม สีขาว 2  98 196 
3 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม ขนาด 50 แผ่น 2 150 300 
4 แผ่นใสรองปก ขนาด A4 1 200 200 
5 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 1  30 
6 กรรไกร  1 อัน 75 75 
7 ทะเบียนรับ/ส่ง ขนาด A4 4 เล่ม 60 240 
8 ดัชนีกระดาษคั่นหน้า ขนาด 15 x 50 mm 2 กล่อง 60 120 
9 ตะกร้าเอกสารลวดชุบสี มีฝาปิด 3 150 450 
10 ถาดเอกสารลวดเคลือบพลาสติก 1 250 250 
11 เครื่องปริ้นเตอร์  3,200 3,200 
13 ค่าเดินทางไปราชการ   50,000 
14 วัสดุในกิจกรรมในการสร้างขวัญก าลังใจ   5,000 
15 จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง 5 เดือน 31,775 158,875 

รวมเงิน 219,936 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการ /งาน   ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในสถานศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการ     ต่อเนื่อง      ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศกึษา   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

4. กลยุทธ์  
ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พัฒนาคนและสังคมใน
ระดับโรงเรียน ให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า   และหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะท าให้การ
พัฒนาการศึกษาด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในสถานศึกษา  เพ่ือให้มีระบบบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

6.  จุดประสงค์ 
 6.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
   เพ่ือพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา  มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 
  6.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารภายในองค์กรตามโครงสร้าง ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้นของ
สถานศึกษา 
    6.2.2 เพ่ือจัดการประชุม อบรม สัมมนา ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

7.  เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1) มีระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประเกิดประสิทธิผล ตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ 90.00 
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 2) มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ตามปฏิทิน
อย่างน้อยร้อยละ 90.00  

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1). มีระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประเกิดประสิทธิผล ตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้นของสถานศึกษา 
 2). บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
บุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

10.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดประชุม อบรม สัมมนา ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา 
- คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน   
- คณะกรรมการสถานศึกษา  
- คณะครู-บุคลากรประจ าเดือน  
- ชมรมศิษย์เก่า 

 
 

20 ครั้ง/ปี 
4 ครั้ง/ปี 
10 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
 

5,000 
 

 
 

1 ต.ค. 
2562 –  
30 ก.ย. 
2563 

 
 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

2 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/จุดเน้น/
นโยบาย 

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- กลุ่มบริหารทั่วไป 
- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

18,000 1 ต.ค. 
2562 –  
30 ก.ย. 
2563 

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

11.  งบประมาณ                     23,000   บาท 
 11.1 เงินอุดหนุน                                      18,000    บาท 
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 11.2 เงินอ่ืนๆ                                            5,000 บาท 
                                                                                                     
12.  ผู้ที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          13.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 13.2 เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 
  

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1  แบบประเมินโครงการ 
14.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 15.1 มีระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประเกิดประสิทธิผล ตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้นของสถานศึกษา 
 15.2 บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
บุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

16. เครื่องชี้วัดความส าเร็จ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 
 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประเกิดประสิทธิผล ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/จุดเน้นของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90.00 แบบประเมินโครงการ 

2 โรงเรียนมกีารจัดประชุม อบรม สัมมนา ทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา  

ร้อยละ 90.00 แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 
             ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                (นางสาวชนสิรา  พันวัน)        
                                                หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   
 
 
    ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางสาวชนิสรา  พันวัน)                      
                                               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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             ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

                             (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)     
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 
 
 
 
 

รายวัสดุที่ต้องใช้ 
    ไตรมาส 1 – 4 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ค่าตรายางหมึกในตัว 1 350 350 
2 ค่าวัสดุ/ค่าจัดจ้างตามงานโยบาย/จุดเน้น/ยุทธศาสตร์ - 12,610 12,610 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมตลอด

ปีงบประมาณ 
- - 9,700 

รวมเงิน   22,660    
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมและสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 

1. ชื่อโครงการ  สืบสานวัฒนธรรมและสัมพันธ์ชุมชน 
 

2.  ลักษณะโครงการเป็นโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

4.  กลยุทธ์    
ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    

5.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 และจังหวัดล าพูน  ซึ่ง
มุ่งเน้นความเป็นคนดี  อันจะส่งผลให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อีกทั้งจังหวัดล าพูนเป็นเมืองบุญ
แห่งล้านนา ที่มีประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ก่อให้เกิด ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นท่ีทรงคุณค่า มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน    
  จากสภาพปัจจุบันปัญหาจากการที่เยาวชนไทยไม่สนใจมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ขาดจิตส านึกและ
ความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น หากปล่อยปะละเลยให้เป็นเช่นนั้น อนาคตความเป็นไทย
คงสูญสิ้น โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เห็นความส าคัญ จึงจัดท าโครงการสืบสานวัฒนธรรมและสัมพันธ์ชุมชน
ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า รัก ศรัทธา และชื่นชมความงดงามในความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา รู้จักใช้และ
รักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้สืบไป  

 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

      6.1.1 เพ่ือให้นักเรียน  ครูและบุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
      6.1.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 6.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
      6.2.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   สร้างเยาวชน
ต้นแบบ  ทางด้านศีลธรรมและคุณธรรม  ที่มีคุณธรรมพ้ืนฐานและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
      6.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายบ้าน  วัด  โรงเรียนโดยเน้นความรว่มมือในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมทางศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
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      6.2.3 เพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบจากปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทางด้านสังคมและจิตใจ 
      6.2.4 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานตามโครงการและสร้างเครือข่ายการด าเนินงานและความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นระบบ 
 

7.  เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                7.1.1 เยาวชนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาทุกคน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนและของชาติ 

      7.1.2 ครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และประชาชนในชุมชนทุกคน  
บทบาทในการร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน รวมถึงร่วมกันเผยแผ่คุณธรรม  
จริยธรรมสู่ชุมชนและเครือข่าย  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตและการครองตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของ
สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 

 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                7.2.1 เยาวชนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนและของชาติ    

       7.2.2 ครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และประชาชนในชุมชนมีบทบาท
ในการร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน รวมถึงร่วมกันเผยแผ่คุณธรรม  จริยธรรมสู่
ชุมชนและเครือข่าย  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตและการครองตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติสืบต่อไป  
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
8.1 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาต าบลศรีเตี้ย  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
8.2 วัดในอ าเภอบ้านโฮ่ง  และจังหวัดล าพูน 
8.3 ชุมชนในต าบลศรีเตี้ย  ต าบลเหล่ายาว  และต าบลหนองปลาสะวาย 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
     9.1  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 

10.  วิธีด าเนินการ 
     ภาคเรียนที่  2/2562  และ  1/2563 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมชุมชน 
- แบ่งกลุ่มคณะครู 
- แต่งตั้งเป็นค าสั่งโรงเรียน 

- ประชาชนใน
หมู่บ้านต าบลศรีเตี้ย  
ต าบลเหล่ายาว  และ

   
- 

 
 
ไตรมาส 1 

งานสัมพันธ์
ชุมชน 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

 ต าบลหนอง 

ปลาสะวาย  
 
 

2 จัดกิจกรรมตามแผนชุมชน  ตาม
องค์ประกอบของกิจกรรมวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนทั้ง 6  ด้าน  ได้แก่  
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านอาชีพ
ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านลานวัฒนธรรม  ด้าน
ศูนย์ความรู้และห้องสมุด  และด้าน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของบ้าน  โรงเรียนและวัด ได้แก่ 
- กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ 
 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  
(วันที่ 3 มิ.ย. 2563) 
 2. วันไหว้ครู 
 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(วันที่ 28 ก.ค.2563) 
 4. วันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.) 
 5. วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศรฯ (13 ต.ค.) 
 6. วันปิยมหาราช (23 ต.ค.) 
 7. วันสถาปนาโรงเรียน (4 ก.พ.) 
 8. วันพ่อแห่งชาติ  
 9. กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุวัด 
หล่ายแก้วและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ใน

 

- นักเรียน  คร ู
บุคลากรโรงเรียน
บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

- ประชาชนใน
หมู่บ้านในต าบลศรี
เตี้ย  ต าบลเหล่ายาว
และต าบลหนองปลา
สะวาย อ าเภอบ้าน
โฮ่ง 

จังหวัดล าพูน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 
1,000 

 
1,000 
5,000 

(อุดหนุน) 
1,000 
6,000 

 
1,500 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ตลอดป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูนงลักษณ์ 
 
ครูนงพงา  
ครูวัลภา 
ครูนงลักษณ์ 
 
ครูนงลักษณ์ 
ครูชนิสรา 
 
ครูชนิสรา 
ครูชนิสรา 
ครูเก้ือกูล 
ครูนงลักษณ์ 
ครูชนิสรา 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานภายนอก 
10. สรงน้ าวัดหล่ายแก้ว 
11. สรงน้ าพระเจ้าหลีกเคราะห์ 
12. ประเพณีแห่แค่หลวง 
13. งานวันขึ้นปีใหม่ (มอบของขวัญ) 

2,500 
3,000 

 
ครูชนิสรา 

4 ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน    ผู้รับผิดชอบ
ตามกิจกรรม 5 รายงานผลการด าเนินการและน า ไป

วิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

   

 

11.  งบประมาณ      26,500    บาท 
  11.1 เงินอุดหนุน       5,000    บาท 
  11.2 เงินรายได้สถานศึกษา  21,500    บาท 
 

12.  ผู้ที่รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13.1  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
13.2  เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 
13.3  สภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้านโฮ่ง 
13.4  หมู่บ้านในเขตบริการ 
13.5 วัดในอ าเภอบ้านโฮ่ง 
1.3.6 ที่ว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง 
1.3.7 โรงพยาบาลชุมชนต าบล บ้านหล่ายแก้ว 

 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
14.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           15.1 เยาวชนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีของชุมชนและของชาติ 
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15.2 ครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และประชาชนในชุมชน บทบาทในการ

ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน รวมถึงร่วมกันเผยแผ่คุณธรรม  จริยธรรมสู่ชุมชน
และเครือข่าย  เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตและการครองตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติสืบต่อไป 
 

16. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรียน ครู และบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม 
ร้อยละ 90 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2 ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กร

ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการฯ 

ร้อยละ 90 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
    ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวชนิสรา  พันวัน) 
 
 
    ลงชื่อ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวชนิสรา พันวัน) 
                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาววไิลวรรณ  ยะสินธ์)     
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายวัสดุที่ต้องใช้งานสัมพันธ์ชุมชน  

 
ภาคเรียนที่ 2/2562  (ไตรมาส 1 – 2) 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 

1 ค่าของขวัญและของที่ระลึกในวันขึ้นปีใหม่
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- 3,000 3,000 

2 ค่าวัสดุ และปัจจัยส าหรับการท าบุญ  
วันสถาปนาโรงเรียน 

 5,000 5,000 

3 ค่าวัสดุ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯ (13 ต.ค.) 

 1,000 1,000 

4 ค่าวัสดุ วันปิยมหาราช (23 ต.ค.)  1,000 1,000 
5 ค่าวัสดุ วันพ่อแห่งชาติ  1,000 1,000 
 รวม 11,000 

 
ภาคเรียนที่ 1/2563  (ไตรมาส 3 – 4) 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 

1 ค่าวัสดุ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (3 มิ.ย.) 

 1,000 1,000 

2 ค่าวัสดุ วันไหว้ครู  1,000 1,000 
3 ค่าวัสดุ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.) 
 1,000 1,000 

4 ค่าวัสดุ วันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.)  1,000 1,000 
5 ค่าวัสดุ กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุวัดหล่าย

แก้วและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในหน่วยงาน
ภายนอก 

 6,000 6,000 

6 ค่าวัสดุ สรงน้ าวัดหล่ายแก้ว  1,500 1,500 
7 ค่าวัสดุ สรงน้ าพระเจ้าหลีกเคราะห์  1,500 1,500 
8 ค่าวัสดุ ประเพณีแห่แค่หลวง  2,500 2,500 
 รวม 15,500 
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  กลุ่มบริหารงบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
_______________________________________________________________________ 
 

1. ชือ่โครงการ   ส่งเสริมสนบัสนุนงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
 

2. ลักษณะของกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรม   ต่อเนื่อง  □ ใหม่ 
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี      
   คุณภาพและได้มาตรฐาน  

          4.การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

4. กลยุทธ์  ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5. หลักการและเหตุผล  

   เนื่องจากครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีสภาพที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาซึ่งเป็น
อุปสรรคในด้านความเป็นอยู่ของครอบครัวและการศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น  
และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันทางงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  
  

6. จุดประสงค์ 
     6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
             เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 
           เพ่ือจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

7. เป้าหมาย 
     7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           7.1.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนร้อยละ 95 ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
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    7.1.2  นักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาร้อยละ 95  ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และปฏิบัติตามขั้นตอน
นักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้รับข้อมูล ข่าวสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ทันเวลา 
  7.1.3 นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาได้รับเงินทุนการศึกษา ร้อย
ละ 95 
      7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          7.2.1 นักเรียนผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกคนได้กู้เงินเพ่ือการศึกษา 
          7.2.2 นักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาทุกคนได้รับข้อมูล ข่าวสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับงาน
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ทันเวลา 
 7.2.3 นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาได้รับเงินทุนการศึกษา 
 

8. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ. ล าพูน 
 

9. ระยะด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563)  
 

10. วิธีด าเนินการ 
 

       ภาคเรียนที่ 2/ 2562 ( ไตรมาส 1 ต.ค. – ธ.ค. 62 และ ไตรมาส 2 ม.ค. – มี.ค. 63) 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนางานส านักงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา (จัดซื้อ  จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมงานกองทุนเงินกู้ยืมฯ และจัดเอกสารเข้า
แฟ้มให้เป็นระบบ ระเบียบ สวยงาม สะดวก  หา
ข้อมูลง่าย และเป็นปัจจุบัน 

ตลอดภาค
เรียน 

4,500 งานกองทุนฯ 

2 กิจกรรมสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครอง โดย
จัดเตรียมเอกสารงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้
ผู้กู้ และประชุมผู้ปกครองของผู้กู้เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการกู้เงินและวิธีการช าระเงินคืนของผู้กู้
รายเก่า 

1 ครั้ง   คณะกรรมการ
งานกองทุนฯ 

3 กิจกรรมท าเอกสารออนไลน์ตามระบบ  
E-Studentloan ที่เก่ียวข้องกับงานกองทุนเงินกู้ 
เช่น การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ การ
ประกาศผลการคัดเลือกผู้กู้รายใหม่ บันทึกกรอบ
วงเงินการท าสัญญาเงินกู้ การยืนยันแบบ
ลงทะเบียนฯ การส่งข้อมูลให้หน่วยงาน กยศ. ทั้ง
ทางอินเทอร์เน็ตและทางจดหมายลงทะเบียน  
เป็นต้น 

6 ครั้ง - หัวหน้างาน
กองทุนฯ 
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4 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสารงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

1 ครั้ง - หัวหน้างาน
กองทุนฯ 

5 กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ 1 
ให้หน่วยงานกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

1 ครั้ง - หัวหน้างาน
กองทุนฯ 

6 กิจกรรมพิจารณาทุนการศึกษา (ประชุม
คณะกรรมการ ประกาศผลการพิจารณาทุน จัดท า
ประกาศโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนได้รับ
ทุนการศึกษา สรุปและรายงานผล 

ตลอดภาค
เรียน 

 - งานกองทุนฯ 

    
ภาคเรียนที่ 1/ 2563 (ไตรมาส 3  เม.ย.- มิ.ย. 63 และไตรมาส 4 ก.ค. – ก.ย. 63) 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (โดยพิจารณา
ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมตามระบบงานที่มีความ
รับผิดชอบและท าประกาศโรงเรียนเพ่ือแต่งตั้ง 
และประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้กู้ยืมรายใหม่และสรุปรายงานผล)  

1 ครั้ง - หัวหน้างาน
กองทุนฯ 

2 กิจกรรมสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองโดย
จัดเตรียมเอกสารงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้
ผู้กู้ และประชุมผู้ปกครองของผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือสร้างความเข้าใจในการกู้เงินของ
นักเรียนและลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ฯ  และ
สรุปรายงานผล) 

1 ครั้ง   คณะกรรมการ
งานกองทุนฯ 

3 กิจกรรมท าเอกสารออนไลน์ตามระบบ 
E-Studentloan ที่เก่ียวข้องกับงานกองทุนเงินกู้ 
เช่น การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ การ
ประกาศผลการคัดเลือกผู้กู้รายใหม่ บันทึกกรอบ
วงเงินการท าสัญญาเงินกู้ การยืนยันแบบ
ลงทะเบียนฯ การส่งข้อมูลให้หน่วยงาน กยศ. ทั้ง
ทางอินเทอร์เน็ตและทางจดหมายลงทะเบียน  
เป็นต้น 

6 ครั้ง - หัวหน้างาน
กองทุนฯ 

4 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสารงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

2 ครั้ง  หัวหน้างาน
กองทุนฯ 
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5 กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ 2 
ให้หน่วยงานกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

1 ครั้ง - หัวหน้างาน
กองทุนฯ 

6 กิจกรรมพัฒนางานส านักงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (ซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้ใช้งานได้ดี เพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมงานกองทุนเงินกู้ยืมฯ และจัด
เอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระบบ ระเบียบ สวยงาม 
สะดวก  หาข้อมูลง่าย และเป็นปัจจุบัน 
 

ตลอดภาค
เรียน 

 2,500 
  

งานกองทุนฯ 

11. งบประมาณ   
                  7,000 บาท  จากส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 

12. ผู้รับผิดชอบ  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
      13.1 ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
      13.2 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบ้านโฮ่ง  
      13.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน  เขต 2 
      13.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
 

14. การวัดผลประเมินผล 
      ดูจากข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอยตามความเป็นจริง เช่น จ านวนผู้กู้ยืมรายใหม่ จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา การส่งเอกสารสัญญาเงินกู้และการด าเนินการทันเวลาหรือไม่ เป็นต้น 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     15.1 นักเรียนผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้เงินเพื่อการศึกษา 

     15.2 นักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้รับข้อมูล ข่าวสาร และปฏิบัติตามข้ันตอนเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาได้ทันเวลา 
 15.3 นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ได้รับเงินทุนการศึกษา 
 

16.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 นักเรียนผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินเพือ่การศึกษา

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้เงินเพื่อ
การศึกษา 

 
ร้อยละ 95 

- หนังสือส่งออก 
- รายงานสรุปโครงการฯ 
- จ านวนผู้กู้ยืมรายใหม่  
- จ านวนผู้กู้ยืมที่ได้รับการจัดสรร 

2 นักเรียนที่กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาทุกคน ร้อยละ 95 -  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ทันเวลา 

-  หนังสือส่งออก (ภายในเวลาตาม
ก าหนดการของส านักงานกองทุนฯ )  
 

3 นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
การพิจารณาทุนการศึกษาได้รับเงิน
ทุนการศึกษา 

ร้อยละ 95 -ประกาศโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
เรื่อง  การยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษาฯ 
-สรุปรายงานผลนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2562 
และภาคเรียนที่ 1 / 2563 

 
 

.           ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนงเยาว์  อินตะชุ่ม) 

หัวหน้างาน เงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางเก้ือกูล  พัฒนเวศน์) 

                                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

          ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายการวัสดุที่ต้องใช้ 

    ภาคเรียนที่ 2/2562  ไตรมาส 1-2 
 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 3,000 3,000 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร AA  500 แผ่น 3 รีม 125 375 
3 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 1 กป. 35 35 
4 หมึกเติม SMILE  100 ml.ทุกรุ่น ทุกสี 4 ขวด 120 480 
5 ลวดเย็บกระดาษ max no 10 8 กล่อง 5 40 
6 น้ ายาลบค าผิด PENTEL NO.ZLC1S6 ขวดแดง/น้ าเงิน 1 ขวด 74 74 
7 กระดาษโฟโต้  130 g 1 รีม 200 200 
8 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม 50 แผ่น 2 ห่อ 80 160 
9 กรรไกร Scotch 3M 6 นิ้ว 1446 1 อัน 136 136 

รวม 4,500 
    
 ภาคเรียนที่ 1/2563  ไตรมาส 3 -4  
 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน 

1 หมึกเติม SMILE  100 ml.ทุกรุ่น ทุกสี 4 ขวด 120 480 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A A4 80 แกรม 500 แผ่น 3 รีม 125 375 
3 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 1 กป. 35 35 
4 ลวดเย็บกระดาษ max no 10 2 กล่อง 5 10 
5 น้ ายาลบค าผิด Pentel No.ZL72-W ขวดสีน้ าเงิน 1 ขวด 73 73 
6 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้าง NO.444 3 แฟ้ม 105 315 
7 ป้ายนิเทศ 1 ป้าย 500 500 
8 ไส้แฟ้ม A4 ORCA เบอร์ SP-040 1 ชุด 20 20 
9 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม 50 แผ่น 2 ห่อ 80 160 
10 มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก NANMEE NM-40 1 อัน 52 52 
11 กล่องเอกสาร 3 ช่อง 2 กล่อง 195 390 
12 ปากกาไวท์บอร์ด ตราม้า 22 4 ด้าม 15 60 
13 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 112 2 กล่อง 15 30 

รวม 2,500 
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โครงการส่งเสริมงานแผนงานสู่การประกันคุณภาพการศกึษา กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 

 

1.  ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมงานแผนงานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการ      ต่อเนื่อง   ใหม ่
 

3.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพศึกษาของสถานศึกษา 

 

4. กลยุทธ์  ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5.  หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการและการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีแนวปฏิบัติโดยใช้แผนปฏิบัติ

การประจ าปีของโรงเรียน เป็นหลักในการด าเนินการต่าง ๆ โดยยึดนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์ต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น  ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมที่สามารถบูรณาการได้ในแต่ละกลุ่ม/งาน 
สามารถด าเนินการโดยหลอมรวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สามารถจัดท า จัดเก็บ เอกสาร อย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ สมบูรณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ประเมินผล และสรุปรายงานผล     งานนโยบายและแผนเห็น
ความส าคัญจ าเป็นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือต้องการให้งานต่างๆ  ด าเนินตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

 

6. จุดประสงค์ 
6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
     งานนโยบายและแผนงานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป การศึกษา 

และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง   
6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนไว้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการด าเนิน  
        กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
6.2.2 เพ่ือการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบตามแผนงานที่ก าหนด 
 

7.  เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จ านวน 5 เลม่ 
7.1.2 มีแฟ้มรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่ม 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     7.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ 100  
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     7.2.2 ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจมาก ต่อระบบงานแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
             บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

               7.2.3  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพตามก าหนด 100 %   
 

8.สถานที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. 2562 – ก.ย.  2563 
 

10.  วิธีด าเนินการ 
       ไตรมาส 1 ต.ค. – ธ.ค. 62 และ ไตรมาส 2 ม.ค. – มี.ค. 63 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  วางแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
-ปฏิบัติการจัดท าแผนงานโครงการ 
-จัดส่งโครงการต่างๆเพ่ือขออนุมัติ 

โครงการต่างๆ 
ของกลุ่ม
บริหารทั้ง  
4 ฝ่าย 

 

616 ต.ค.62 กลุ่มบริหาร  
4  ฝ่าย 

2 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ปี 63   5 เล่ม 1,000 พ.ย.-ธค.
62 

งานนโยบายฯ 

3 จัดส่งรูปเล่มรายงานแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อต้นสังกัด 

สพม.เขต 35 - ธ.ค.62 โรงเรียน 

4 การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตามโครงการ 
-ตรวจเช็คโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์   
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินงาน 
-จัดซ่อมบ ารุง วัสดุ/อุปกรณ์  

ทุกโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

  4,080 
 
  
  

ต.ค.62 
ถึง  

ส.ค.63 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

5 นิเทศติดตามการใช้เงินงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ  ระยะที่ 1  

ทุกกลุ่ม/งาน 
 

พ.ย.62 ถึง  
ก.พ.63   

กลุ่มบริหาร
โรงเรียน 

6 สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม
ตามโครงการของกลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย
(แบบประเมินหมายเลข 1)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

แฟ้มสรุปการ
ประเมินผล
โครงการทั้ง  

4 ฝ่าย 

มี.ค.63 หัวหน้ากลุ่ม
บริหาร 4 ฝ่าย 
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 ไตรมาส 3  เม.ย.- มิ.ย.63 และไตรมาส 4 ก.ค. – ก.ย. 63 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้จัดกิจกรรม

ในไตรมาสที่ 3-4 
ทุกโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

1,639 เม.ย.63 
ถึง 
ส.ค.63 

  

งานนโยบาย
และแผน
โรงเรียน 

  
2 ควบคุมและนิเทศติดตามการใช้เงิน

งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนระยะที่ 2 

ทุกโครงการ   - 

3 สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม
ตามโครงการของกลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย
(แบบประเมินหมายเลข 2)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แฟ้มสรุปการ
ประเมินผล
โครงการทั้ง  

4 ฝ่าย 

 ก.ย.63  

 

11.  งบประมาณ                             7,335  บาท 
 จากงบเงินอุดหนุน          6,719  บาท 
 อ่ืนๆ              616  บาท  
 

12.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผนงาน  
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13.1  กลุ่มบริหารโรงเรียน 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
 14.1  การจัดท าโครงการ    
          14.2  การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
 

15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         15.1 บุคลากรโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
 

16.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 การปฏิบัติงาน/กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ร้อยละ 90 แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

แบบสรุปประเมินผลโครงการNO2 
2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
100 %  แฟ้มสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

นโยบายและแผนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
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   ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์)     
                                          หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 

 
          ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์)     
                                         หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
   ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

รายการวัสดุที่ต้องใช้ 
 
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63) 
 ที ่ รายการ จ านวน ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

  1 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันประชุมท าแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

1 616    -   616 
เงินอ่ืนๆ 

2 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 เล่ม 200 1,000  
3 กรรไกร Scotch 3M 7 นิ้ว 1407 1 อัน 45 45   
4 กระดาษ POST IT 3x3 (เล่มละ 1 สี) 1 เล่ม 35 35  
5 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-T510W 1เครื่อง 4,000 4,000  
 รวม   5,080  

 
ไตรมาส 3-4  (เมษายน 63 – กันยายน 63) 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 หมึกเติม  Brother DCP-T510W ( 4 สี) 1 ชุด 890 890   
2 เครื่องเย็บกระดาษตราช้าง NO.10EVO 1 ตัว 59 59  
3 ไส้แมคเย็บเบอร์ 10  5 กล่อง 6 30  
4 กระดาษ POST IT 3x3 (เล่มละ 1 สี) 1 เล่ม 35 35  
5 กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A A4  

80 แกรม 500 แผ่น 
5 125 625  

  รวม  840 1,639  
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงิน   กลุ่มบริหารงบประมาณ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

1. ชื่อโครงการ /งาน/กิจกรรม  พัฒนาการบริหารจัดการงานการเงิน  
 

2.  ลักษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม  ต่อเนื่อง         ใหม่ 
 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

4. กลยุทธ์(ของโรงเรียน)    
  ข้อที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา มีการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน 
ของทางราชการ และเพ่ือให้สามารถน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ   จึงต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายและจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้   

ดังนั้นกลุ่มบริหารงบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงินขึ้น  เพ่ือการ
บริหารจัดการงานการเงินอย่างมีคุณภาพ ซื่อตรง ตรวจสอบได้   
 

6.  จุดประสงค์ 
6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

 6.1.1 เพ่ือการบริหารจัดการงานการเงิน ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ 
     6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 

6.2.1  เพ่ือจัดระบบการด าเนินงานการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 
  

7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   7.1.1  คร-ูบุคลากรทุกคนได้รับการบริการ อย่างทั่วถึง จากงานการเงินตามเวลาที่ก าหนด 

7.1.2  มีบัญ-ชีเบิกจ่าย เงินทุกประเภทถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการ 
7.1.3  มีรายงานการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด ปีละ 1 ครั้ง 

     7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
7.2.1  งานการเงินและพัสดุ ให้บริการได้ทั่วถึงเป็นที่พึงพอใจ ต่อผู้ใช้บริการ ร้อยละ100 
7.2.2  มีบัญ-ชีเบิกจ่าย คุมเงินถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการสามารถตรวจสอบได้ 
7.2.3  มีการรายงานการเบิกจ่ายเงิน ของทางราชการก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ  
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8. สถานที่ด าเนินการ 
      โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ. ล าพูน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
           เดือน ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
 

10. วิธีด าเนินการ 
      ไตรมาสที่ 1 -2 ( ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563) 

ที ่ กิจกรรม 
( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนการด าเนินงานการเงินและ
พัสดุ  

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 ตุลาคม 62 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน
การเงิน  

 ตุลาคม 62 หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

4 มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ 
1.กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    - ค่าไฟฟ้า 
    - ค่าโทรศัพท์ 
    - น้ ามันเชื้อเพลิง 

บุคลากร และ
นักเรียนทุก

คน 

 
 

100,000 
10,000 
80,000 

ต.ค. 62– 
ก.ย. 63 

นางพัชรินทร์   
พรทรานนท์ 

5 -จัดท าบัญชีเงินทุกประเภท 
-จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
-จัดระบบการให้บริการเบิกจ่าย 
-จัดท ารายงานการเบิกจ่ายต่อต้นสังกัด 

 ระบบงาน
การเงินให้เป็น
ระเบียบและ
เป็นปัจจุบัน 

 
5,000 

ตุลาคม 62- 
ก.ย. 63 

นางพัชรินทร์   
พรทรานนท์ 

6 -ปรับซ่อม    
7 สรุปประเมินผลการด าเนินงาน

พัฒนาการบริหารจัดการงาน
การเงิน     

รูปเล่ม
รายงาน
การเงิน  

ก.ย. 63 นางพัชรินทร์   
พรทรานนท์ 

11. งบประมาณ   195,000   บาท           
จาก เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   195,000          บาท    
จาก งบอ่ืน ๆ                  -  บาท 
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
      งานการเงินโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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13. หน่วยงาน / โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 

 -กลุ่มบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย 
 -สพม. เขต 35 
 -องค์กรภายนอก  

14. การวัดผลประเมินผล 
  - แบบประเมินพึงพอใจระหว่างด าเนินการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 - แบบประเมินโครงการ หมายเลข 1 และ 2 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
15.1  ระบบการเบิก-จ่ายงานการเงินถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน  
15.2  การจัดท าทะเบียนคุมงานการเงิน เป็นไปอย่างมีระบบถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 

16.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 คร-ูบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการเบิก-

จ่ายเงิน  ถูกต้องตามระเบียบ 
ร้อยละ 100 แบบขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจ้าง 

2 มีทะเบียนคุมงานการเงิน ถูกต้องตามระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 100 -สมุดบัญชีคุมเงินทุกประเภท 
  

4 มีการรายงานการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

1 ครั้ง -แบบรายงานต้นสังกัด สพม.35
และ  สตง. 

 
 

ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
              (นางพัชรินทร์  พรทรานนท์)                       
  
 

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์) 
                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)     
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายการวัสดุที่ต้องใช้ 

    ไตรมาสที่ 1 -2 ( ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563) 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลา

ที่ต้องใช้ 
หมาย
เหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A A4 80 
แกรม 500  แผ่น  

5  รีม 120 625 ไตรมาส 
1-2 

 

 

2 ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า NO.00 1 กล่อง 10 10 
3 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Conon mp 287 1 ขวด 120 120 
4 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม 180 แผ่น 

(ชมพู) 
1  
แผ่น 

40 40 

5 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ยี่ห้อ Deli 0232 1 อัน 40 40 
6 เป๊กทองเหลือง 2 ขาตราเครื่องบิน 2 นิ้ว 1กล่อง 42 82 
7 เป๊กทองเหลือง 2 ขาตราเครื่องบิน 1 นิ้ว 1กล่อง 42 82 
8 เป๊กทองเหลือง 2 ขาตราเครื่องบิน 0.1 นิ้ว 1กล่อง 42 82 
9 กระดาษ แถบ LABEL STICK NOTE 

MEMO แถบเล็กรุ่น A34  
1  30 30 

10 แฟ้มเสนอเซ็น A4 1 แฟ้ม 129 129 
11 หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 200cc. 1 ขวด 59 59 
12 สันรูด 17 มิล INTOP  1 อัน 13 13 
13 ตราปั๊มชื่อ 1 อัน 200 200 
14 ปากกา lancer  สีน้ าเงิน 1 ด้าม 5 5 
15 กาวแท่ง 40 กรัม ตราช้าง Sticko 2 60 120 
16 คลิปด า19 มม. (กล่อง12ตัว) ตราช้าง E112  2กล่อง 17 34 
17 คลิปด า32 มม. (กล่อง12ตัว)ตราช้าง E112 1 กล่อง 29 29 
18 ปรับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ตลับหมึก 2 400 800 
 รวม 2,500 

15 ค่าสาธารณูปโภค    
 - ค่าไฟฟ้า 6 เดือน  50,000 
 - ค่าโทรศัพท์ 6 เดือน  5,000 
 - น้ ามันเชื้อเพลิง 6 เดือน  40,000 

รวมเงิน 95,000 
รวมเงินทั้งหมด 97,5000 

 
 
 

https://shopee.co.th/Staple-Remover.-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9-(-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5)-%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD-Deli-0232-i.33481573.2211284978
https://www.officemate.co.th/th/elephant-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87-40-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-sticko-ofm3011140
https://www.officemate.co.th/th/elephant-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B3-19-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8712%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-e112-ofm2150830
https://www.officemate.co.th/th/elephant-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B3-19-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8712%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-e112-ofm2150830
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ไตรมาสที่ 3 -4 ( เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563) 
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเงิน ช่วงเวลา

ที่ต้องใช้ 
หมาย
เหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A A4 80 
แกรม 500  แผ่น  

5 
รีม 

120 625 ไตรมาส 
3-4 

 

 

2 ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า NO.00 1 
กล่อง 

10 10 

3 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Conon mp 287 1 ขวด 120 120 
4 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม 180 แผ่น 

(ชมพู) 
1  40 40 

5 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ยี่ห้อ Deli 0232 1 อัน 40 40 
6 เป๊กทองเหลือง 2 ขาตราเครื่องบิน 2 นิ้ว 1กล่อง 42 82 
7 เป๊กทองเหลือง 2 ขาตราเครื่องบิน 1 นิ้ว 1กล่อง 42 82 
8 เป๊กทองเหลือง 2 ขาตราเครื่องบิน 0.1 

นิ้ว 
1กล่อง 42 82 

9 กระดาษ แถบ LABEL STICK NOTE 
MEMO แถบเล็กรุ่น A34  

1  30 30 

10 แฟ้มเสนอเซ็น A4 1 แฟ้ม 129 129 
11 หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 200cc. 1 ขวด 59 59 
12 สันรูด 17 มิล INTOP  1 อัน 13 13 
13 ตราปั๊มชื่อ 1 อัน 200 200 
14 ปากกา lancer  สีน้ าเงิน 1 ด้าม 5 5 
15 กาวแท่ง 40 กรัม ตราช้าง Sticko 2 60 120 
16 คลิปด า19 มม.(กล่อง12ตัว)ตราช้าง E112 2กล่อง 17 34 
17 คลิปด า32 มม.(กล่อง12ตัว)ตราช้าง E112 1กล่อง 29 29 
18 ปรับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์(ตลับหมึก) 2 800 800 
 รวม 2,500 

15 ค่าสาธารณูปโภค    
 - ค่าไฟฟ้า 6 เดือน  50,000 
 - ค่าโทรศัพท์ 6 เดือน  5,000 
 - น้ ามันเชื้อเพลิง 6 เดือน  40,000 

รวมเงิน 95,000 
รวมเงินทั้งหมด 97,5000 

 
 

https://shopee.co.th/Staple-Remover.-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9-(-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5)-%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD-Deli-0232-i.33481573.2211284978
https://www.officemate.co.th/th/elephant-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87-40-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-sticko-ofm3011140
https://www.officemate.co.th/th/elephant-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B3-19-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8712%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-e112-ofm2150830
https://www.officemate.co.th/th/elephant-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B3-19-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8712%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-e112-ofm2150830
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  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานพัสดุและสินทรัพย์  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 

 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาการบริหารจัดการงานพัสดุและสินทรัพย์   
2.  ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการ        ต่อเนื่อง     ใหม ่
3.  มาตรฐานคุณภาพการศกึษา   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

4. กลยุทธ์  
ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุ และสินทรัพย์เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองค์กรที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนา และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน ส่งผลดีต่อการจัดการปฏิรูปการศึกษาสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  และให้การบริการแก่ทุกกลุ่ม / งาน ในองค์กร ได้รับความสะดวกรวดเร็วตามขั้นตอนที่ก าหนด อีกทั้งงานพัสดุ
และสินทรัพย์ ต้องมีระบบจัดเก็บทะเบียนคุมพัสดุไม่ให้ ช ารุด  หรือสูญหาย มีการซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุให้ใช้การได้เป็น
ปกติ มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีที่ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
       เพ่ือจัดระบบการด าเนินงานของงานพัสดุและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง 

ตามระเบียบของทางราชการ 
6.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
       เพ่ือจัดระบบงานพัสดุใหเ้ป็นระบบ  ระเบยีบ ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุที่สะดวก รวดเรว็ เป็นปัจจุบัน 

สามารถตรวจสอบได ้
 

7.  เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 ทุกโครงการได้รับวัสดุที่เอ้ือต่อการท างานตามแผนงานโครงการที่ผ่านการอนุมัติ   
7.1.2 บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงจากงานพัสดุ 
7.1.3 ทุกกลุ่มงานมีทะเบียนคุมพัสดุตามระเบียบจัดเก็บพัสดุที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
งานพัสดุและสินทรัพย์ จัดระบบการบริการ ให้ทุกกลุ่ม / งาน และได้รับวัสดุที่เอ้ือต่อการ 

ท างานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีทะเบียนจัดเก็บพัสดุอย่างเป็นระบบระเบียบ อย่างมีคุณภาพ 
เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  
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8.  สถานที่ด าเนินการ 

      โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
1  ตุลาคม  2562  –  30 กันยายน  2563 
 

10.  วิธีด าเนินการ 
 ไตรมาสที่ 1 -2 ( ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563) 

ที ่ กิจกรรม 
( งานที่จะท าหรือด าเนินการ) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา 
(ให้ชัดเจน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนการด าเนินงานพัสดุ  งานพัสดุ
และ

สินทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 

6,281 

ตุลาคม 62 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2 -ตรวจสอบ และรายงานพัสดุประจ าปี 
2562 

ทะเบียน
คุมพัสดุ 

ตุลาคม 62 คณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้ง 

3 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 

-จัดท าทะเบียนพัสดุให้เป็นระบบ
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

-ลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 

พัสดุที่
ได้รับ
ใหม่ 

พ.ย. 62 - 
ก.ย.63 

นางพัชราภรณ์ 
ทองมาก 

4 ด าเนินการจัดซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ  
ครุภัณฑ์    อาคารสถานที่     

 72,266 พ.ย. 62 - 
ก.ย.63 

นางพัชราภรณ์ 
ทองมาก 

5 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการต่างๆ  

ไตรมาส 1 ( 2 ครั้ง) ไตรมาส 2 ( 2 ครัง้)  

ไตรมาส 3 ( 2 ครั้ง) ไตรมาส 4 ( 2 ครั้ง) 

โครงการ
ที่ได้รับ
การ

อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ 

ในโครงการ
ที่ได้รับการ

อนุมัต ิ

พ.ย. - ธ.ค.62 
ม.ค.- ก.พ.63 
พ.ค.- มิ.ย.63 
ก.ค. - ส.ค.63 

นางพัชราภรณ์ 
ทองมาก 

6 การจัดซื้อ/จัดจ้าง งานเอกสารโรงเรียน 
1 งานโรเนียวเอกสาร 

2 งานถ่ายเอกสาร  

ทุกงาน 
ใน

โรงเรียน 

36,000 
 

พ.ย. 62 - 
ก.ย.63 

 

7 สรุปผลการด าเนินงานพัสดุ ไตรมาส 3-4   ก.ย.63  

8 รายงานผลการด าเนินงานพัสดุ ไตรมาส 
3-4 

  ก.ย.63 
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11.  งบประมาณ                                  114,547 บาท   
  จาก  เงินอุดหนุน             114,547  บาท 
 

12.  ผู้ที่รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย 
 

14.  การวัดผลประเมินผล   
14.1 ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ   
14.2 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          15.1  ทุกกลุ่ม/งานได้รับพัสดุตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติและทันต่อก าหนดการใช้งาน 
 15.2 งานพัสดุและสินทรัพย์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม 
                  ระเบียบพัสดุ สามารถตรวจสอบได้   
16.  เครื่องชี้วัดความส าเร็จ  
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
1 การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 100 % แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2 การจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ 90 % แฟ้มทะเบียนคุมพัสดุ 

 
 
   ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางพัชราภรณ์  ทองมาก) 

    
 

   ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางเก้ือกูล  พัฒนเวศน์)    

                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

   ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์)     

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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รายวัสดุที่ต้องใช้ 

ไตรมาสที่ 1 -2 ( ตุลาคม  2562 ถึง มีนาคม 2563)  
ที ่ รายการ 

 
จ านวน ราคา

ต่อ
หน่วย 

รวมเงิน ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A  
A4 70 แกรม 

10 รีม 108 1,080  
 

พ.ย.62 – 
ม.ค. 63  

 

2 หมึก Laser Jet Pro MFP M 125a 2 กล่อง   400 800  
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10  MAX 10 กล่อง 10 100  
4 ปากกาเพ้นท์ edding 750 สีขาว  1 ด้าม 121 121  
5 กระดาษการ์ดสี A4 หนา 150 แกรม 3 ห่อ 140 420  
6 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราม้า 3 ห่วง H-332 8 เล่ม 100 800  
 รวม   3,321   
7 งานปรับซ่อม – บ ารุง  

6  เดือน 
 37,266 ต.ค.62– 

มี.ค. 63 
 

8 งานโรเนียวเอกสาร  18,000  
 รวมเงินทั้งหมด    58,587   

 
ไตรมาสที่ 3 -4 ( เมษายน  2563 ถึง กันยายน 2563)  

ที ่ รายการ 
 

จ านวน ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน ช่วงเวลาที่
ต้องใช้ 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A  
A4 70 แกรม 

10 รีม 108 1,080 พ.ค.63 – 
ก.ค.63 

 

2 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราม้า 3 ห่วง H-332 4 เล่ม 90 360  
3 แผ่นใสรองปก A4 1 ห่อ 200 200  
4 หมึก Laser Jet Pro HP 328A 2 กล่อง 400 800  
5 กระดาษการ์ดสี A4 หนา 150 แกรม 2 ห่อ 140 280  
6 ปากกาไวท์บอร์ด 5 ด้าม 25 125  
7 คลิปหนีบกระดาษ 5 กล่อง 15 75  
8 กาวแท่ง  1 อัน 40 40  
 รวม   2,960  
9 งานปรับซ่อม – บ ารุง 6 เดือน  35,000 เม.ย. 63 - 

ก.ย. 63 
 

10 งานโรเนียวเอกสาร  18,000  
 รวมเงินทั้งหมด     55,960   

 


