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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครู และ
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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 
 
 

 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้เริ่มสร้างต้ังแต่วันท่ี 6 เมษายน 2507 เสร็จเรียบร้อยเปิดทำ

การสอน ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2507 งบประมาณในการสร้างอาคารได้รับจากกรมประชาสงเคราะห์ มอบให้นิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยองเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนเงนิ 20,000 บาท สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองได้
สละแรงงานช่วยสร้าง 1,000 แรง คิดเป็นค่าแรง 13,700 บาท และใช้วิธีการพัฒนา เช่น ทำเสาธง เกล่ียดิน ปรับ
พื้นท่ี ไสไม้กระดาน เทคอนกรีต ตัวอาคารกว้าง 9 เมตร แบบ ป. 1 กึ่งอาคารขนาด 3 ห้องเรียน ประตูหน้าต่างยัง
ไม่มี กระดานดำสองแผ่น ถังน้ำด่ืม 1 ถัง บ้านพักครู 1 หลัง โดยงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์  15,000  
บาท  เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีนักเรียนท้ังหมดในวันเปิดเรียน 55 
คน โรงเรียนนี้ทางนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองให้ช่ือว่า “โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เจริญราษฎร์
รังสรรค์” โดยมีนายป้อม  ดังก้อง  เป็นครูใหญ่ต้ังแต่วันเปิดเรียน ต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ท่ีโรงเรียน         
วัดชากผักกูด และนายแฉล้ม ศรีเมือง มาเป็นครูใหญ่แทน ต้ังแต่วันท่ี 12 กันยายน 2508 มีนักเรียน 123 คน   
เปิดทำการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2510 ประชาชนได้บริจาคเงิน 4,680 บาท ต่ออาคารเรียนไป
อีก 2 ห้องเรียน ไม่มีประตูและหน้าต่าง ส่วนค่าแรงนั้นประชาชนร่วมกันบริจาค รวมค่าแรงและอุปกรณ์เป็นเงิน      
18,300 บาท 
 ในปีการศึกษา 2512 ทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาจัดงานได้เงิน 10,000 บาท ได้ต่อ
เติมอาคารเรียนอีก 2 ห้อง รวมค่าแรงท่ีประชาชนบริจาคเป็นเงิน 19,200 บาท ยังไม่มีประตูและหน้าต่าง ใช้
พื้นดินไปก่อน อาคารหลังท่ีต่อเติมนี้เปิดเป็นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 ในปีการศึกษา 2513 ทางโรงเรียนได้รับค่าซ่อมแซมอีก 4,305 บาท ในการตีฝาติดประตูและหน้าต่างอีก  
2  ห้องเรียน  ในปีนี้เปิดสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีครูประจำการ  6  คน ผู้ช่วยครู 1 คน  ภารโรง 1 คน ใน
ปีนี้มีนักเรียน 398 คน ในปีงบประมาณ 2514 โรงเรียนได้รับเงนิบำรุงพืน้ท่ี ใช้ตีฝาติดประตูและหน้าต่าง เท
คอนกรีตได้อีก 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท ได้บ้านพักครูขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง  
เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท 
 ในปีการศึกษา 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน  1 หลัง    
5 ห้องเรียน เป็นเงิน 288,000 บาท เริ่มสร้างเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2514 จนถึงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2515 อาคารก็
ยังไม่เสร็จ มาเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2515 
 ในปีงบประมาณ 2516 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเงินบำรุงห้องท่ีสร้างโรงอาหาร ขนาด 7x7 ตาราง
เมตร เป็นเงิน 26,107 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2516 และได้รับงบประมาณบ้านพักครู 1 หลัง แบบ
กรมสามัญ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท และงบสร้างประปาสำหรับโรงเรียน วัด อนามัย 

1. ประวัติของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  



2 
 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2564                                             โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

 ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท ส้วมอีก 4 ห้อง ด้วยเงิน
ภาษีบำรุงท้องท่ี 8,000 บาท กับเงินสมทบของประชาชน ข้าราชการ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 
 ในปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ เป็นเงิน 40,000 บาท 
 ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 ช้ันล่าง 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 125,000 
บาท บ้านพักครูอีก 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท และสร้างอาคารเรียนแบบ 312 จากเงินงบประมาณ 60,000 
บาท นายณรงค์  ศรีสะอ้าน  บริจาคสร้างถังน้ำฝน 4 ถัง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ได้งบประมาณสร้างอาคาร
เรียน แบบ 017 จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 350,000 บาท แล้วเสร็จในวันท่ี 
24 มกราคม 2520  

ในวันท่ี 16 มีนาคม 2520  ผู้ใหญ่นิล  คงเจริญ ได้บริจาคเงินสร้างสะพานคอนกรีต เช่ือมอาคาร 2 หลัง 
แล้วเสร็จวันท่ี 22 มิถุนายน 2521 และนายสง่า  พ้นภัยพาล ได้บริจาคเงินสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียน เป็น
เงิน 8,000 บาท 
 ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 อีก 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 370,000 บาท 
สร้างสะพานคอนกรีตทางทิศตะวันตก แล้วเสร็จในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2523 โดยความร่วมมือของประชาชน 
คณะครูบริจาคเงินสร้างกังหันลม บ่อน้ำบาดาล น้ำด่ืม แล้วเสร็จในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2524 
 ในปี พ.ศ. 2525  นายหรั่ง  วงษ์เจริญ  ได้บริจาคเงิน 30,000 บาท สร้างศาลาทรงไทย 
 ในปี พ.ศ. 2526  สร้างป้ายอาคารเรียนทางเข้าอาคารเรียน โดยนายงาม  เนตรอันพร  บริจาค 
 ในปี พ.ศ. 2527  ได้งบบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ 
 ในปี พ.ศ. 2528  ปรับสนามทางเข้าโรงเรียน โดยสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
 ในปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม   1 หลัง 
 ในปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง 
 ในปี พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ 
 ในปี พ.ศ. 2532  ปรับบริเวณวัดท่ีเป็นป่าสงวนปลูกป่า 
 ในปี พ.ศ. 2533  ปรับสนามหน้าอาคารเรียน 
 ในปี พ.ศ. 2534  สร้างเข่ือนกั้นน้ำหลังอาคารเรียน  และทำรางน้ำคอนกรีตท้ังหมด 
 ในปี พ.ศ. 2535  ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2535 นายแฉล้ม ศรีเมือง ปลดเกษียณอายุ นายจรัญ  พุทธิ
เจริญ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  ได้สร้างอาคารห้องสมุดโดยประชาชนบริจาคเป็นเงิน 245,470  บาท  
ต้ังช่ือว่า  อาคารศรีเมือง  เพื่อเป็นท่ีระลึกแก่อาจารย์แฉล้ม  ศรีเมือง  ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีตรอบ
อาคารเรียน 
 ในปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 205/26 เป็นเงิน 1,043,646 
บาท  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี  15  กรกฎาคม  2537  และได้รับเงินบริจาคจากประชาชนสร้างส้วมอีก  1  หลัง  
จำนวน  5  ห้อง  โดยใช้เงินท้ังส้ิน  67,880  บาท 
 ในปี พ.ศ. 2537  สร้างอาคารศูนย์วิชาชีพจากเงินบริจาค  และสร้างโรงอาหารจากเงินบริจาคของคุณแม่
นาค  พลีสุ่มทอง  ออกสมทบ  สร้างอาคารเกษตร  เรือนเพาะชำ  สร้างป้ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
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ระยอง 4 โดยนายงาม  เนตรอัมพร  สร้างรั้วบริเวณรอบอาคารเรียนจากเงินบริจาคของประชาชน  สร้างอาคาร 
คหกรรม  โดยเงินบริจาคของนายทะนง  สินธุพันธ์  สร้างอาคารวิทยาศาสตร์และถังเก็บน้ำ 8 ถัง โดยเงินบริจาค 
ปัจจุบันอาคารคหกรรมและอาคารวิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงใช้เป็นห้องดนตรีและนาฎศิลป์ 
 ในปี พ.ศ. 2538  สร้างอาคารศูนย์ตัดเย็บเส้ือผ้าโดยเงินบริจาค  นอกจากนี้ได้รับงบประมาณจากกรม
ประชาสงเคราะห์สร้างถังเก็บน้ำ และจากกรมโยธาธิการขุดบ่อบาดาล 
 ในปี พ.ศ. 2539  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 
 ในปี พ.ศ. 2540  ผู้ใหญ่อัมพร  อู่เจริญ  ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน  1  หลัง 
 ในปี พ.ศ. 2541  สร้างอาคารห้องประชุมและห้องสหกรณ์ของโรงเรียน 
 ในปี พ.ศ. 2544  สร้างอาคารห้องธุรการและห้องประชุมของโรงเรียน 
 นายจรัญ  พุทธิเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ขอเกษียณอายุราชการตนเองก่อนกำหนด เมื่อวันท่ี 30  
กันยายน  2544 
 
 นายณรงค์  ซื่อกำเนิด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันท่ี  5  ตุลาคม  2544   
 ในปี พ.ศ. 2552  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน                      
(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นท่ี 3 
     ในปี พ.ศ. 2553 รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบูรณาการ (แบบ สปช.105/29) และต่อเติมช้ันล่าง
เป็นห้องสมุด พื้นท่ี  360  ตารางเมตร แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2554 
 ในปี พ.ศ. 2560 ได้งบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน 204/27 สร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 สร้าง
สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 

นายณรงค์  ซื่อกำเนิด  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เกษียณอายุราชเมื่อวันท่ี 30  กันยายน  2560 

 นายวัลลภ นิมิปาล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันท่ี  9  ตุลาคม  2560  ได้
เกษียณอายุราชเมื่อวันท่ี 30  กันยายน  2562 
 นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตถุล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันท่ี  8  ตุลาคม  2562 
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วันท่ี  23  ธันวาคม พ.ศ. 2554  ได้ประกาศรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำ
อำเภอ) รุ่นท่ี 3 
 ในปี พ.ศ. 2554  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2554  “สถานศึกษาพอเพียง 2554”  (19 ธันวาคม 2555)  
 ในปี พ.ศ. 2555  ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประจำปี 2555 เรื่อง ห้องสมุด               
มีชีวิตเพื่อน้อง 
 ในปี พ.ศ. 2556  ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค ในการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  จากกรมขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(วันท่ี 27 กรกฎาคม 2556) 
 ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านองค์ความรู้  "กิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ำส้ม 
ควันไม้" โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับรางวลัรองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 (19-20  ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
 ในปี พ.ศ. 2558  ได้รับถ้วยรางวัล สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จากกรมแรงงาน 
และสวัสดิการสังคม (4 กรกฎาคม 2558) 
 

 
 

 
 

ที่ต้ัง  ต้ังอยู่เลขท่ี 753/6 หมู่ท่ี 1 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180  มีพื้นท่ีเขต
บริการในหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 4   หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 ตำบลพนานิคม และหมู่ 2 ตำบลมะขามคู่  
 

สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก 

-  มีไฟฟ้าใช้ 
-  มีระบบประปาในโรงเรียน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
-  มีห้องสมุด 
-  มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

และห้องคอมพิวเตอร์ 
-  มีระบบอินเตอร์เน็ต LAN/WLAN 

2. รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ 

3. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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คำขวัญของโรงเรียน 

ช่ือย่อโรงเรียน 
 

น.ค. ๔ / ม.น.ค. ๔ 
 

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต    ปัญญา   เป็นแสงสว่างในโลก ปรัชญาของโรงเรียน 

สีประจำโรงเรียน 
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

 

ค่านิยมของโรงเรียน 
 

อัตลักษณข์องโรงเรียน 
 

ต้นลีลาวดี 
 

ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ 
 

มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
 

น้ำเงิน – แดง 
 

เน้นคุณธรรม    นำวิชาการ    สืบสานวัฒนธรรมไทย 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

เทคโนโลยีก้าวหน้า สถานศึกษาปลอดภัย 
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กังหันลม หมายถึง การเปล่ียนแปลงของกาลเวลา ท่ีดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ  บริสุทธิ์  มีความสมดุล  

ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคง เป็นธรรมในระบบสังคม และการบริหารจัดการ 
 

 
การบริหารจัดการ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  กลุ่มงาน  ได้แก่   
  1.  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  2.  กลุ่มบริหารวิชาการ 
  3.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4.  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 การบริหารจัดการยึด หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยจัดโครงสร้างการบริหารดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล 

งานงบประมาณ 

นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ 
งานบุคลากร 

นายนิกร เหมือนสมัย 

สพป.ระยอง เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน 

งานวิชาการ 

นางสุภาพร สาระอาวาส 

งานที่รับผิดชอบ 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
6. การนิเทศการศึกษา 
7. การแนะแนวการศึกษา 
8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
9. ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
10. การจัดระเบียบและแนวปฏบิัติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
11. การพัฒนาและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
12. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
13. การพัฒนาหรือการดำเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
14. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
15. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 
 

งานที่รับผิดชอบ 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การสรรหาบุคลากร 
3. การจัดระบบและจัดทำ
ทะเบียนประวัติ 
4. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาของบคุลากรสังกัด
สถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกำหนด
ไว้โดยเฉพาะ 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
9. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
10. การเปลี่ยนตำแหน่งใหสู้งขึ้น 
การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
11. การดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
12. การสั่งพักราชการและการสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
13. การรายงานการดำเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ 
14. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
15. การออกจากราชการ 
16. การส่งเสริมการประเมิน 
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไป 

นายเธนศ บันลือเขตต์ 

งานที่รับผิดชอบ 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
2. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประเมินที่
ได้รับจัดสรร 
3. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
4. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
5. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
6. การวางแผนพัสดุและจัดหาพัสดุ 
7. การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสดุ 
8. การรับเงิน เก็บรักษาเงินและการ
จ่ายเงิน 
9. การจัดทำบัญชีการเงิน 
10. การจัดทำรายงานทางการเงินและ
งบการเงิน 
11. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 
12. การจัดทำแผนงบประมาณ และคำ
ขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
13. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 
14. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
15. การปฏบิัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 
1.ดำเนินงานธุรการ 
2.จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
3.ประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
4.จัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
5.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
7.ดุแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
8.การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับ
นักเรียน 
9.ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
10.งานกิจการนักเรียน 
11. การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสาระสนเทศ 
12.การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
13. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
14. งานวิจัยเพื่อพฒันานโยบายและ
แผน 
15. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
16. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ือง
การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 

4. แผนภูมิโครงสร้างระบบบริหารงานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ปีการศึกษา 2564 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล 

งานงบประมาณ 

นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ 
งานบุคลากร 

นายนิกร เหมือนสมัย 

สพป.ระยอง เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน 

งานวิชาการ 

นางสุภาพร สาระอาวาส 

งานที่รับผิดชอบ 
 
16. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
17. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา  
 

งานที่รับผิดชอบ 

 
17. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
18. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
19. การส่งเสริมวินัย คณุธรรม
และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบ
อนุญาตุประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 

นายเธนศ บันลือเขตต์ 

งานที่รับผิดชอบ 

 
16. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
17. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคณุ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
18. การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหา
พัสดุ 
19. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
20. การเบิกเงินจากคลัง 
21. การนำเงินส่งคลงั 

งานที่รับผิดชอบ 
 
17. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
18. การทัศนศึกษา 
19. งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
 

4. แผนภูมิโครงสร้างระบบบริหารงานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ปีการศึกษา 2564 
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เขตบริการสถานศึกษา คือ หมู่ 1, หมู่ 4, หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลพนานิคม 
หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ 

  

หมู่ 8 ต.พนานคิม  หมู่ 7 ต.พนานคิม   

 

ม. 4 ต.พนานิคม 
   

ม. 1 ต.พนานิคม 
 

  

ม. 2 ต. มะขามคู่ 
   

     

ถนนสาย 11 

ถนนสาย 13 

ถนนสาย 15 

ซอ
ย 

11
 

ซอ
ย 

12
 

ซอ
ย 

13
 

ซอ
ย 

14
 

โรงเรียน 

5. แผนผังแสดงท่ีต้ังและเขตบริการของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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แผนผังโรงเรียนและสิ่งก่อสร้าง 

1. อาคารเรียน   10. เรือนรับรอง 
2. สนามฟุตบอล   11. บ้านพักคร ู
3. สนามวอลเลย์บอล  12. อาคารวิทยบูรณาการ 
4. สนามฟุตซอล   13. ส้วม 
5. ลานกีฬา   14. ร้านค้าสวัสดิการ 
6. โรงอาหาร   15. อาคารโรงฝึกงาน  
7. อาคารอเนกประสงค ์  16. ที่จอดรถ 
8. ปฏิบัติการงานอาชีพ  17.  ศาลพระพรหม  
9. อาคารธุรการ   18. ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    19.  สนามบาสเกตบอล 

1 

13 

9 
11 13 

4 

5 

 
 

7 

ถนนสาย 13 

ถน
นส

าย
 1

2 
 

12 

1 1 1 1 

5 

8 

 
 

16 10 

 

6 
14 

 
 

2 

13 

 
15 

 

3 

11 

11 

11 

11 

17 

 
 

7 

13 

11 

11 

18 

11 
 

 

19 
 

6. แผนผังแสดงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 

 
1. นายบุญเลิศ   เทพสุภรณ์กุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ 
2. นายไพศาล  อู่เจริญ  รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ 
3. นางเทียมจิตร  บัวรื่น  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 
4. นายเธนศ  บันลือเขตต์  ผู้แทนครู 
5. นางพจนีย์  พันธ์เจริญ  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
6. นายจรัล  อยู่ดี   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. นายสัญญา  ศรีจันทร์  ผู้แทนศิษย์เก่า 
8. พระครูนิคมสิริวัฒน ์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
9. นายสุชาติ  เชิดชู   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
10. นางนวยนารถ  เพิ่มเติมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสิทธิชัย  บริสุทธนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวรพัฒน์พงษ์  ฤทธิ์โต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายราชัน  อยู่ดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายชิงชัย  ใหม่เมธี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. นางพรสวรรค์   สุรพรสถิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน/เลขานุการ 

 
  

7. คณะกรรมการระดับโรงเรียน 
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รายการ แบบ 
จำนวน 
ชั้น/ห้อง 

สร้างด้วยงบฯ 
สภาพอาคาร 

ดี ทรุด
โทรม 

ควรร้ือ
ถอน 

อาคารเรียน 1 
 

017 
 

2/10 
 

งบประมาณปี 2514 
288,000 บาท 

✓ 
 

  

อาคารเรียน 2 
 

017 
 

2/8 
 

งบประมาณปี 2519 
350,000 บาท 

✓ 
 

  

อาคารเรียน 3 
 

017 
 

2/6 
 

งบประมาณปี 2522 
370,000 บาท ✓ 

  

อาคารเรียน 4 
 

สปช.105/29 
 

2/4 
 

งบประมาณปี 2539 
1,640,000 บาท 

✓   

อาคารเรียน 5 
 

อื่นๆ  
 

2/4 
 

บริจาคปี 2540 
1,000,000 บาท 

✓ 
 

  

อาคารเรียน 6 
 

สปช.105/29 
 

2/4 
 

งบประมาณปี 2554 
2,537,600 บาท 

✓   

อาคาร
เอนกประสงค์ 1 

 

สร้างเอง+ 
ต่อเติม 

 

1/1 
 
 

บริจาค ปี 2519 
ต่อเติมปี 2537 
180,000 บาท 

 ✓  

อาคาร
เอนกประสงค์ 2 

สปช 205/26 
 

1/1 
 

งบประมาณปี 2537 
1,200,000 บาท 

✓ 
 

  

อาคาร
เอนกประสงค์3 

อบจ. 
 

1/1 
 

งบ อบจ. ปี2554 
2,500,000 บาท 

✓   

บ้านพักครู 1 
 

กรมสามัญ 
 

- 
 

งบประมาณปี 2516 
40,000  บาท 

 ✓  

บ้านพักครู 2 
 

กรมสามัญ 
 

- 
 

งบประมาณปี 2517 
40,000  บาท 

 ✓  

บ้านพักครู 3 
 

กรมสามัญ 
 

- 
 

งบประมาณปี 2518 
40,000  บาท 

✓ 
 

  

8. ข้อมูลด้านอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
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รายการ แบบ 
จำนวน 
ชั้น/ห้อง 

สร้างด้วยงบฯ 
สภาพอาคาร 

ดี ทรุด
โทรม 

ควรร้ือ
ถอน 

ส้วม 2 
 

สปช. 601/26 
 

1/4 
 

งบประมาณปี 2541 
111,000 บาท 

✓ 
 

  

ส้วม 3 สร้างเอง 1/4 บริจาค ปี 2542 ✓ 
  

ส้วม 4 สปช. 604/45 1/4 
งบประมาณปี 2551 

241,800 บาท ✓ 
  

สนามกีฬา 
 

วอลเลย์บอล 
 

- 
 

งบประมาณปี 2531 
80,000  บาท 

✓ 
 

 
 

 
 

สนามกีฬา 2 
 

บาสเกตบอล 
 

- 
 

งบประมาณปี 2537 
128,000 บาท 

✓ 
 

  

สนามกีฬา 3 
 

ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

- 
 

ต้นสังกัดปี 2544 
99,000  บาท 

✓ 
 

  

ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 1 

 

ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 1 

 

- 
 

บริจาคปี 2532 
50,000  บาท ✓ 
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 9.1  จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 ดังตาราง 1 

 
ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2562)  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
 

ชั้น  ระดับชั้น   
พ.ศ.   อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

2556 84 69 63 76 45 76 64 60 65 61 57 720 
2557 70 82 67 67 80 48 83 66 40 69 46 718 
2558 75 70 79 67 69 67 67 75 74 40 62 745 
2559 75 77 76 83 66 74 74 71 72 71 33 772 
2560 76 76 81 81 83 70 83 76 68 70 59 823 
2561 80 84 87 76 82 84 74 81 66 64 75 853 
2562  75 78 88 80 83 80 87 84 61 69 70 855 
2563 84 87 76 92 83 84 76 96 64 61 64 867 

 

 
9.2 จำนวนบุคลากร  ในปีการศึกษา  2562 

1) จำนวนบุคลากร 
 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

1 35 - 3 3 
  

 
 
 
 
 
 

 

9. ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

   
 
 
 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. มีการกำหนดโครงสร้าง การบริหารงานชัดเจน กำหนดขอบข่าย

ภารกิจของงาน และมีการแบ่งงานให้บุคลากรรับผิดชอบ 
2. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน พัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ  

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. การประสานงานและติดตามผลการ

ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
2. เสริมแรงจูงใจทำงานเป็นทีม 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
1. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากร งบประมาณจากชุมชนได้ดี มี

การพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีและเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ

และเอกชน เพื่อให้บริการด้านความรู้และวิทยาการต่างๆ  
แก่ชุมชน 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
1. โรงเรียนมีพืน้ท่ีสามารถสร้างอาคาร  
    และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้ เพียงพอ   
2. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้เหมาะสม 
    และทันสมัย 

 

  
 
 
 
 
 

26%

72%

2%
วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ผลการพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านมาทั้งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค 
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ภารกิจ   ภารกิจหลัก  จัดการศึกษา  2 ระดับ คือ 

  1.  จัดการศึกษาปฐมวัย ช้ันอนุบาล 2 – 3  เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 
  2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์บังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ภาระงานหลัก 

   นอกเหนือจากภาระงานตามหน้าท่ีซึ่งได้แก่  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียนต้ังแต่
ระดับปฐมวัยไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท้ังระบบแล้ว  ความคาดหวังของชุมชนท่ีกล่าวมา  ทำให้โรงเรียนมีภาระงาน
หลักเพิ่มขึ้นคือ  การแก้ปัญหาเรื่องปริมาณการรับนักเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไป
ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 

ภาระงานตามนโยบาย 
   ภาระงานตามนโยบายท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  ประกอบด้วย  นโยบาย  3  ระดับคือ 
   1.  นโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการด้านการปฏิรูปการศึกษา 
   2.  นโยบายระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3.  นโยบายของโรงเรียน 
  กล่าวโดยสรุป  ภาระงานตามนโยบายประกอบด้วย  การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเพิ่ม
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล  การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น 
 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่โครงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร  

โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครบทุกช้ันปี 
2. การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-net และ NT ให้สูงขึ้น 
4. การจัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
5. การสร้างจิตสำนึกผู้เรียนเรื่อง ความมีระเบียบวินัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

ภาระท่ีโรงเรียนรับผิดชอบ 
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6. การสนับสนุนและส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และจัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน 
7. การจัดทำรายงานโครงการท่ีถูกต้องชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับมาตรฐาน 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในครั้งต่อไป 
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อน

ของข้อมูล และเพื่อการให้บริการท่ีรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
9. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน  
10. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
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ส่วนท่ี 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

                 

 

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียงสำหรับการใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าท่ีการงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อ
สร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศท่ี
ยั่งยืนในอนาคต 

 

                

 ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 

                  1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ท่ีพอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงได้อย่างเท่าทัน
และชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

                  2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยท่ังปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนช้ันหรือความแตกต่าง
ทางสังคมวัฒนธรรม 

          4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
จัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับ
การกระจายอำนาจ 

 

อุดมการณ์ 

หลักการ 
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5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ี
แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

 
 

 

เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2565 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จัดการศึกษาคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี สร้างครูดีแบบมืออาชีพ ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจ – Mission 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 

และรับผิดชอบต่อสังคม 

2. จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่อาชีพ  

5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวส่ิงเสพติดและอบายมุข 

7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 
 

เป้าประสงค์ – Goals 

1. ผู้เรียน มีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานสู่สากลมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ        
ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

2. ผู้เรียน มีทักษะกระบวนการคิด และมีความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยี 

นโยบายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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3. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาตนเองสู่การประกอบอาชีพท่ีสุจริตรับผิดชอบต่อ
สังคม 

5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็น
พลเมืองดีต่อสังคม 

6. โรงเรียนพฒันาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 1. การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
กลยุทธ์ที ่1. สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที ่2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที ่3. นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่5. เร่งรัดสนับสนุนการสร้างค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดกับครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
                นักเรียนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที ่6. สนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               ของนักเรียน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3.การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล  
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ยุทธศาสตร์ 2.การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการในระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที ่2. สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ์ที ่4. สนับสนุนให้นักเรียนทักษะวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง(จีน) 

กลยุทธ์ที ่5. สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที ่6. สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  

               (Independent Study) 

 

ยุทธศาสตร์ 3.การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที ่1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

กลยุทธ์ที ่2. สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการคิดและการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

      (Active Learning) 

กลยุทธ์ที ่3. สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีจิตสำนึก 

กลยุทธ์ที ่4. สนับสนุนการผลิต ส่ือนวัตกรรมทางการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที ่6. สนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นและศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุก

      กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที ่7. ปลูกจิตสำนึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างถูกต้อง

      คุ้มค่า และถูกวิธี ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่8. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที ่9. ส่งเสริมทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ 4.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับระดับสากล 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครูและบุคลากรภายในให้มีความรัก ความผูกพันและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ที ่3 .สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียน และเผยแพร่ผลงาน 

กลยุทธ์ที ่4.สนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะ 
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กลยุทธ์ที ่5.ส่งเสริมการปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน 

กลยุทธ์ที ่6.ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional-learning-community)  

 

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล  
กลยุทธ์ที ่1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่2. พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที ่3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
กลยุทธ์ที ่5. พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและมี   

      ความปลอดภัยเอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที ่6. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท่ี
 เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 

 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

วิชาการ 
1.โครงการโรงเรียนต้าน
ทุจริต 

1. กิจกรรมค่านิยม 12 
ประการ 

นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของค่านิยม 12 ประการ และนำ 

ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 

 

ร้อยละ100 
 

2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 1. นักเรียนตระหนักถงึผลเสีย ความ

รุนแรงของปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน 

และไม่เฉยต่อการทุจริต คอร์รัปช่ันทุก

รูปแบบ  

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ100  

สรุปโครงการและกิจกรรม 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกและ
ค่านิยมท่ีดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมพอเพียง และสร้าง
พฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

2.  โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

1. ผู้เรียนมีเกิดองค์ ความรู้ท่ี 
หลากหลาย สามารถหลอมรวม มาเป็น
องค์ความรู้ ของตนเองได้ 
 2. ผู้เรียนท่ีเป็น ตัวแทนเข้าร่วม 
แข่งขันได้รับ รางวัลในระดับ กลุ่ม เขต
พื้นท่ีและ ระดับประเทศ  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ระดับดี 

ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 20 
 
 
ร้อยละ 80 

2.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนทักษะด้านดนตรี 
นาฎศิลป์ 

1. นักเรียนท่ีเรียนชุมนุมดนตรีไทยมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนทีมี ความสามรถด้าน 

นาฏศิลป์ได้แสดงความสามารถ  

3. นักเรียนมีความสามารถในการแสดง 
เพื่อนำไปแข่งขันทักษะในระดับต่าง ๆ
ได้ 

ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ100 
 
ร้อยละ20 

3. กิจกรรม NK.4 Merry 
Christmas and Happy 
New Years 

นักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการพฒันา
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ100 
 
ร้อยละ100 

3.  โครงการเร่งรัดการ
อ่านออกเขียนได้ 

1. กิจกรรมพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียน 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถ
ด้านทักษะการอ่านภาษาไทย 

ร้อยละ70 

2. กิจกรรมพัฒนาการเขียน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
ช้ันประถมศึกษาท่ี  6 มีความสามารถ
ด้านทักษะการเขียนส่ือสารท่ีถูกต้อง  

ร้อยละ70 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ร้อยละ 80 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. ผู้เรียนระดับช้ัน ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 มี
ผลประเมิน RT ,NT, O -NET, PISA 
เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 80   

2. กิจกรรมแสดงผลงานทาง
วิชาการ (Open House) 

1. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานและเกิดความภาคภูมิใจในงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

2. ครูสร้างผลงานสร้างสรรค์และเกิด
ความภาคภูมิใจ 

3. ความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ชุมชน ท่ี
เข้าร่วมงาน  

4.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การทำผลงาน 

5.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและช่ืนชมผลงาน 

ร้อยละ 90  
 
 
 
ร้อยละ100 
 
ร้อยละ85 
 
 
ร้อยละ90 
 
ร้อยละ80 

5. โครงการจัดการเรียน
การสอนเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

1. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/

คณิต 

1. นักเรียนช้ันป.1-ม.3 ผ่านการ
ประเมินการอ่านเขียนโดยสำนัก
ทดสอบ(EMES)  
2. ผลการเรียนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้น
ไปในภายวิชา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 95 
 
 
ร้อยละ 3  

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนกิจกรรมพัฒนา

นักเรียน (ชุมนุม) 

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
– ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน (ชุมนุม) 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ80 
 

3. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร (English Today) 

1. นักเรียนระดับช้ัน  ป.1 - ม.3 เข้า
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม English Today 

ร้อยละ100 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. นักเรียนผ่านการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

ร้อยละ 80 
 

6.  โครงการค่าย
วิชาการส่งเสริม
กระบวนการคิด 

1. กิจกรรมสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล2-มัธยมศึกษา
ปีท่ี3 เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้
และประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในทางท่ีสร้างสรรค์ เหมาะสม 

ร้อยละ100 

2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

แบบ STEM   

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล2–ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี3 ได้รับการส่งเสริมการ

เรียนรู้แบบ STEM 

ร้อยละ100 
 

3. กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

นักเรียนช้ันอนุบาล ได้เข้าร่วมทำ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

7.  โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

1.  กิจกรรมวันภาษาไทย 1. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทย  

2. นักเรียนเห็นความสำคัญของวัน
ภาษาไทย มีความตระหนักและมี
จิตสำนึกท่ีดีในความเป็นไทย 

3. นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

ร้อยละ 95 
 
 
ร้อยละ 95 
 
 
 
ร้อยละ 95 
 

2.  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

ร้อยละ80 

3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

ร้อยละ 80 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ นักเรียนระดับช้ัน ม.1- ม.3 ได้เรียนงาน
อาชีพตามท่ีตัวเองสนใจ 
 

ร้อยละ100 

8.  โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตร
ปฐมวัย 
 

1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน 

ร้อยละ100 
 

9. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

1. กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น   นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

จังหวัดระยอง 4 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและ

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนในห้องเรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 
2. ผู้เรียนของระดับช้ัน ป.1 ป.3 ป.6  
ม.3 มีผลประเมิน RT ,NT, O-NET, 
PISA เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 3 
 
3. ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศท่ี
เหมาะต่อการเรียนรู้ 

 ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ100 

10. โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 

กิจกรรม 1 คน 1 ผลิตภัณฑ์ 
(ของใช้จากเศษวัสดุ) 

นักเรียนสร้างช้ินงานของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ในรายวิชาการงานอาชีพหรือ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ร้อยละ 70  

11. โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
(Learning Space) 

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

นักเรียนและครู มีความพึงพอใจในการ
ใช้แหล่งเรียนรู ้

ร้อยละ 85 

2. กิจกรรมบูรณาการแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมเกษตรปลอดสาร 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และสามารถนำหลักคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และเป็นคน เก่ง ดี มี
ความสุข และ นักเรียนระดับช้ัน 

ร้อยละ 80 
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ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรปลอด
สารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถถอดบทเรียนการเรียนรู้ได้ 

3. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน 4 H 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

ร้อยละ80 
 
 
 
 

12. พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ 

1. กิจกรรมพัฒนาส่ือ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาใน
ห้องเรียน 

1.ครูมีส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาใช้ในห้องเรียน 
 

2. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้แสวงหา

ความรู้จากประสบการณ์ตรงและมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามมุมบทบาทสมมุติ 

ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ 90 

2. กิจกรรมการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้

1. ครูมีส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาใช้ในห้องเรียน 
 

2. ครูสอนระดับปฐมวัยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ90 
 

13. โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

1. กิจกรรมจัดหา/ซ่อมแซม
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ครุภัณฑ์ ส่ือเทคโนโลยี และ
สารเคมีเพื่อการศึกษา 

1.นักเรียนเรียนรู้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือทางเทคโนโลยี 
วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี    
 
2.นักเรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ความ
ตระหนักและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ100 
 
 
 
ร้อยละ100 
 

2. กิจกรรมจัดหา/การผลิตส่ือ

เอกสารและเทคโนโลยี 

ครูมีส่ือเอกสารและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาใช้ในห้องเรียน 

ร้อยละ100 
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14. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมจัดทำรายงาน

ประจำปี (SAR) 

บุคลากรในโรงเรียนมีกระบวนการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง โรงเรียนม ี
กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีท่ี
ถูกต้องและดำเนินการ 
เผยแพร่ต่อชุมชนและสาธารณะ 

ปีการศึกษา
ละ 1 เล่ม 

2. กิจกรรมประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

อย่างน้อย
ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง   
 

15. โครงการห้องเรียน
คุณภาพ 

1. กิจกรรมจัดหาเอกสารช้ัน

เรียน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
4 มีเอกสารช้ันเรียนทางวิชาการครบ
ตามท่ีกระทรวงกำหนด 

ร้อยละ100 
 

2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 1. ห้องเรียนมีระเบียบเรียบร้อย และ
สวยงามสภาพแวดล้อมเหมาะกับการ
เรียนรู ้
 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ100 
 
 
 

ร้อยละ100 
 

16. นิเทศภายใน          1. นิเทศภายใน 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของตนได้ 
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 
ร้อยละ 75 
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งานบุคคล 
1.  โครงการส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ 

1.  กิจกรรมการจัดระบบและ

การจัดทำทะเบียนประวัติ 

มีทะเบียนประวัติและข้อมูลของครูและ
บุคลากรทุกคน 

ร้อยละ100 

2.  กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

ร้อยละ100 

2.  โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.  กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 

2.  กิจกรรมการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ
การการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC มาส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 
 
 
 

3.  โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.  กิจกรรมเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน 

ร้อยละ 100 

2.  กิจกรรมพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน 

ร้อยละ 100 

3.  กิจกรรมประเมิน        
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน 

ร้อยละ 100 

4.  โครงการสนับสนุน
อัตรากำลัง 

กิจกรรมสนับสนุนอัตรากำลัง
จ้างครูและแม่บ้าน 

จัดจ้างบุคลากร 

 

ร้อยละ 80 
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งานงบประมาณ 
1.  โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
งบประมาณ 

1. กิจกรรมจัดทำแผน

บริหารงานงบประมาณ 

1. มีแผนบริหารงบประมาณ 

2. ระบบการบริหารงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ

ดี 

 1 เล่ม 

2. กิจกรรมจัดทำ จัดหาแบบ

พิมพ์บัญชี และทะเบียน 

1. มแีบบพิมพ์บัญชี และทะเบียน
ครบถ้วน 
2. ระบบการบริหารงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ดี 

ร้อยละ100 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล

และสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 

1. มกีารพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีเป็น
ปัจจุบัน  
2. ระบบการบริหารงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ดี 

ร้อยละ100 

4. กิจกรรมพัฒนางานการ

บริหารการเงินและการบัญชี 

1. มีการพัฒนางานการบริหารการเงนิ
และการบัญชีท่ีเป็นปัจจุบัน  
2. ระบบการบริหารงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ

ดี 

ร้อยละ100 

2.  โครงการกำกับ
ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำป ี

1.  กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

มีโครงการของแต่ละฝ่ายรวบรวมจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี 

1 เล่ม 
 
 

2.  กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีราย
ไตรมาส 

โครงการและกิจกรรมได้รับการติดตาม

และประเมินผลตามรายไตรมาส 

ร้อยละ 80 
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3.  กิจกรรมติดตามรายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำปี 

(รายปีงบประมาณ) 

 

ประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำปี (ราย

ปีงบประมาณ) 

1 ครั้ง/ปี 

3.  โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

1. กิจกรรมระดมทรัพยากร 

และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

1. ระดมทรัพยากรในเรื่องเงนิบริจาค 

วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือฯและด้านบุคลากร 

 

2. นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพจาก

การระดมทรัพยากรมาจัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อการเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า
ปีละ 
100,000  
บาท 
ร้อยละ 80 

4.  โครงการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย ์

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์ (แบบรูปรายการ) 

การจัดหาพัสดุและสินทรัพย์มีความ

เพียงพอต่อความต้องการ         

ร้อยละ100 
 

2. กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุม

และจำหน่ายทรัพย์สินและ

ครุภัณฑ์ 

1. การควบคุม ดูแล บำรุงรักษา พัสดุ

สินทรัพย์เป็นไปอย่างท่ัวถึง ครบถ้วน  

2. ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ

สถานศึกษาได้รับการจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบ ระเบียบสามารถตรวจสอบได้  

ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ100 
 
 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

1. ระบบงานพัสดุมีความ สอดคล้องกับ

การดำเนินการ ตาม พรบ. การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

ร้อยละ100 
 
 
 

งานบริหารท่ัวไป 
1.  ส่งเสริมพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 
 

1. กิจกรรมเชิดชูชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ (วันสำคัญ) 

นักเรียนมีความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

ร้อยละ100 
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2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนท่ีจบการศึกษา 

นักเรียนช้ันอนุบาล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
การศึกษาในปกีารศึกษา 2563 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมปจัฉิมนิเทศและมอบ
หลักฐานทางการศึกษา 

ร้อยละ100 

3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน นักเรียนสามารถออมเงินผ่านธนาคาร

โรงเรียนได้ 

ร้อยละ100 

2. อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. กิจกรรมธนาคารขยะ นักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณค่าของ

ขยะท่ีสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้ มีนิสัยรักส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

3. โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านประสาน

ผู้ปกครอง 

ครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษาได้ทราบ
สภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ 

ร้อยละ100 

 

 

4.  โครงการกิจการ
นักเรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิง
บวก 

ห้องเรียนในโรงเรียน ได้รับการจัด

กิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน 

ร้อยละ100 

2. กิจกรรมสภานักเรียน นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ร้อยละ100 

5. โครงการความ
ปลอดภัย 

กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ
วินัยจราจร/อบรมลูกเสือ
จราจร 

ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการฝึกอบรม
ทุกคน 
 

ร้อยละ100 
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6. โครงการส่งเสริม
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหน้า
เสาธงและสวดมนต์ไหว้พระ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึก

ท่ีดีหน้าเสาธงและสวดมนต์ไหว้พระเป็น

ประจำ 

ร้อยละ 90  

2. กิจกรรมยกย่องความดี 

(บันทึกความดี) 

โรงเรียนมีสถิติการทำความดี เพื่อ
ประกาศเป็นคุณความดีแก่นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 

ร้อยละ100  

7. โครงการปรับภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

1. กิจกรรมทำความสะอาด

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบการ 

ห้องเรียนจำนวน 29 ห้อง ได้รับการ
จัดสรรผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความ
สะอาด 

ร้อยละ100 

2. กิจกรรมปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าและพัดลมในห้องเรียน 

มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้องเรียน 
มีบรรยากาศท่ีดีภายในห้องเรียน 

ร้อยละ100 

3. กิจกรรมปรับปรุงเสียงตาม

สายและเสียงสัญญาณใน

โรงเรียน 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและและ
เพิ่มจุดกระจายเสียงสัญญาณ ระบบ
เสียงสัญญาณได้รับการปรับปรุงและ
บำรุงรักษาให้ทำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

เพิ่ม 4 จุด 

4. กิจกรรมห้องเก็บเครื่องมือ   จัดสร้างห้องเก็บเครื่องมือการงานอาชีพ 1 ห้อง 

5. กิจกรรมติดต้ังตาข่าย

หอประชุม ห้องปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

ติดต้ังติดต้ังตาข่ายรอบหอประชุม 
ด้านบน บริเวณหน้าและหลังหอประชุม
เพื่อแก้ปัญหาหรือป้องกันสัตว์ปีกได้ 

ร้อยละ80 

6. กิจกรรมปรับปรุงห้อง

พยาบาล   

มีห้องพยาบาลท่ีสะดวกเหมาะแก่การ

ดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วย 

อย่างน้อย 
1 ห้อง 

7. กิจกรรมสร้างห้องเก็บเก้าอี้

อุปกรณ์ข้างหอประชุม   

มีห้องห้องเก็บเก้าอี้อุปกรณ์ข้าง

หอประชุมท่ีพร้อมใช้งาน 

1 ห้อง 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

8. กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง

รั้วที่ชำรุดด้านข้างโรงเรียน 

ปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหลังโรงเรียน
แล้วเสร็จมีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม 

ร้อยละ100 
 

9. กิจกรรมจัดหาถังขยะ

ภายในโรงเรียน   

ห้องเรียนจำนวน 50 ห้อง ได้รับการ

จัดสรรถังขยะประจำห้องเรียนและตาม

จุดต่างๆ บริเวณโรงเรียน 

ร้อยละ100 

10. กิจกรรมปรับปรุงกำแพง

กระถางดอกไม้ข้างสนาม

ฟุตบอล 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อื้ออำนวย

ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ร้อยละ100 

11. กิจกรรมปรับปรุงอ่างล้าง

มือหน้าอาคาร ป.1-6 

นักเรียนมีอ่างล้างมือเพื่อรักษาความ

สะอาดท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ

ความต้องการ 

ร้อยละ100 
 

12. กิจกรรมปรับปรุงป้าย

สถานท่ี/ห้องเรียนต่างๆ   

ห้องเรียนทุกห้อง มีป้ายระบุช่ือคุณครู
ประจำช้ันทุกห้อง 

ร้อยละ100 
 

13. กิจกรรมปรับปรุงอาคาร 

คหกรรม 

ปรับปรุงอาคารคหกรรมแล้วเสร็จและมี
ความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม 

ร้อยละ100 
 

14. กิจกรรมปรับปรุงห้อง

คอมพิวเตอร์อาคารอนุบาล 

ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์อนุบาลแล้ว

เสร็จและมีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม 

ร้อยละ100 
 

15. กิจกรรมสร้างห้องพละ/

ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา   

มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอ 

ปลอดภัย และง่ายต่อการดูแลรักษา 

1 ห้อง 
 

16. กิจกรรมจัดทำมุม

แสดงผลงานและนิทรรศการ   

มีมุมจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ
ของคณะครูและนักเรียน 

1 ห้อง 

17. กิจกรรมปรับพื้นเท

คอนกรีตหน้าอาคารธารน้ำใจ 

มีสถานท่ีต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีมาติดต่อราชการกับโรงเรียน 

1 จุด 

18. กิจกรรมสร้างห้องเก็บ

วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 

สร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

19. กิจกรรมสร้างห้องสุขา   มีห้องน้ำบริการคณะครูและผู้รับบริการ
ของโรงเรียน    

อย่างน้อย 
1 ท่ี 

8. โครงการอาหาร
กลางวันยั่งยืน 

1. กิจกรรมอาหารกลางวัน

ปลอดภัย ใส่ใจโภชนาการ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี

ปลอดภัยในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 

9. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการผู้เรียนด้าน
สุขภาวะและ
สุนทรียภาพ 

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ช่ังน้ำหนักและวัดสมรรถภาพ 

ทางกาย 

นักเรียนได้ช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็น

ประจำทุก 3 เดือน 

ร้อยละ100  

2. กิจกรรมจัดหายาและ

เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 

นักเรียนท่ีมีอาการเจ็บป่วยได้รับการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย  

ร้อยละ100 

3. กิจกรรมส่งเสริม

สุนทรียภาพกีฬาและ

นันทนาการ 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและเห็น

คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า

แสดงออกด้านกีฬาและนันทนาการ

อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ100 

4. กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน

นิคมพัฒนา 

ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าใน

ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

ด้านกีฬาและนันทนาการอย่าง

เหมาะสม 

ร้อยละ80 

5. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์กีฬา ผู้เรียนได้ใช้อุปกรณ์กีฬา ร้อยละ100 

6. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 

นักเรียน ครู และผู้ปกครองท่ีเข้ามา

ติดต่อกับทางโรงเรียน ได้รับการคัด

กรองโรคโควิค-19ทุกคน 

ร้อยละ100 

1. กิจกรรมพัฒนาและ

จัดระบบสารสนเทศ   

นักเรียนมีข้อมูลจัดเก็บในระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ100 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

10.  โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ใน

โรงเรียน 

สถานศึกษามีเว็บไซต์ และช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางเครือข่าย

สารสนเทศท่ีทันสมัยเหมาะกับการใช้

งานในยุคปัจจุบัน 

มีเว็บไซต์ 

11.  โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน 

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน 

ร้อยละ 90 

2. กิจกรรมการรับนักเรียน ผู้เรียนท่ีมีอายุครบเกณฑ์ตาม พรบ.

การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษา 

ร้อยละ100 

เรียนฟรี 
1.  สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียน

และแบบฝึกทักษะ 

นักเรียนได้รับหนงัสือแบบเรียน/แบบ
ฝึกฟร ีครบทุกช้ัน ทุกวิชา ทันเวลา
ตามท่ีกระทรวงฯ กำหนด 
 

ร้อยละ100 

2. กิจกรรมแจกค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 

นักเรียนช้ัน อ.2-ม.3 ได้รับเงินค่า

เครื่องแบบนักเรียน 

ร้อยละ100 

3. กิจกรรมแจกค่าอุปกรณ์

การเรียน 

นักเรียนช้ัน อ.2-ม.3 ได้รับเงินค่าอุปกรณ์

การเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ100 

2.  โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนได้รว่มกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 95 

2. กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ

และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ 

ร้อยละ100 

3. กิจกรรมค่ายวิชาการ 1. นักเรียนช้ัน ป.1 – ม.3 เข้าร่วม
กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ 
 
2. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะด้านการคิด ซึ่งเกิดจากการ

ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ80 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 
 
3. นักเรียนช้ัน อนุบาลเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการปฐมวัย 

 
 
 
ร้อยละ100 

4. กิจกรรมทัศนศึกษา ผู้เรียนได้มีโอกาสทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

5. กิจกรรม ICT พัฒนาทักษะ 

Coding เพื่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความ
พึงพอใจ ระดับ ดี ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 80 

6. กิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนทางไกลช่วง

สถานการณ์โควิด-19 

นักเรียนได้รับการบริการ การเรียนการ

สอนทางไกลในช่วงวิกฤติสถานการณ์โค

วิด-19 

 

ร้อยละ100 

โครงการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
โครงการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

1. โครงการเสริมสร้าง

สุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย 

(แข็งแรงด้วยฮูลาฮูป) 

1. เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2-3 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสม
กับวัย 

ร้อยละ100 

2. เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2-3 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
4 ออกกำลังกายโดยการใช้ฮูลาฮูปได้
อย่างถูกวิธ ี

ร้อยละ100 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล 2-3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4  สุขนิสัยรักการออก
กำลังกาย 

 

ร้อยละ100 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. โครงการรู้เท่าทัน ฟ.ฟัน 

แข็งแรง 

 1. เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 
 2-3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 มีความรู้โรคท่ีเกี่ยวกับฟันมาก
ยิ่งขึน้ 

ร้อยละ100 

2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้าง

ตนเองจังหวัดระยอง 4 มีความสามารถ

ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์ 

ร้อยละ 
100 

 

3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 มีความรู้
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
ฟัน และแปรงฟันได้อย่างถูกวิธ ี
 

ร้อยละ 
100 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้นำเด็กและเยาวชนด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน

โรค (อสม.จ๋ิว) 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

ผู้นำเด็กและเยาวชนอายุ 9 – 15  ปี 

จำนวน 120 คน ให้มีความรู้ในการ

ปฏิบัติงานการสร้างเสริมสุขภาพ การ

ป้องกันโรค และท่ีสำคัญการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

ร้อยละ 
100 

 

 

2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันใน

การทำงานของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร 

จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการ

ทำลายแหล่งเพาะพันธฺ์ยุงลายอย่าง

ต่อเนื่อง ระดมความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก และลดอัตรา

ร้อยละ 
100 
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ป่วยและไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรค

ไข้เลือดออก 

4. โครงการ ฟ.ฟัน สะอาดจัง 1. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

1-6 มีความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุมากยิ่ง 

ขึ้น 

ร้อยละ 
100 

 

 

2. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

1-6 สามารถเลือกรับประทานอาหาร 

ท่ีมีประโยชน์ 

ร้อยละ 
100 

 

3. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

1-6 สามารถแปรงฟันได้สะอาดและถูก

วิธี 

ร้อยละ 
100 

 

4. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ

ได้รับการให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 

ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ 

ดูแลสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 
100 

5. โครงการกำจัดเหาในเด็ก

วัยเรียน 

เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยท่ี

ถูกต้องแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 
100 

6. โครงการเต้นบาสโลป 

เพื่อสุขภาพโรงเรียนนิคมฯ4 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ

เข้าใจในการเต้นบาสโลป 

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกาย

ด้วยการเต้นบาสโลป 

3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำและเป็น

ตัวแทนในการเต้นบาสโลป 

ร้อยละ 
100 
ร้อยละ 
100 
 
ร้อยละ 
100  
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยนักเรียน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพนักเรียน

ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ และสามารถนำ

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน       

ร้อยละ 
100 

 

8. โครงการปลูกผักปลอด

สารพิษ ลดเส่ียง ลดโรค  

เพื่อสุขภาพท่ีดี 

1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการ

บริโภคพืชผักปลอดสารพิษนักเรียน

ระดับช้ัน ม.1-3 จำนวน 197 คน 

2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการ

จัดการขยะของโรงเรียนในการทำปุ๋ย

หมัก นักเรียนระดับช้ัน ม.1-3 จำนวน 

197 คน 

3. เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ

รับประทาน นักเรียนระดับช้ัน                  

ม.1-3 จำนวน 197 คน 

ร้อยละ 
100 
 
 
ร้อยละ 
100 
 
 
ร้อยละ 
100 

 

9. โครงการป้องกันการ

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จากการมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ต้ังครรภ์ไม่พร้อมและป้องกนัโรคท่ีมา

จากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี (HIV) 

ซิฟิลิส เป็นต้น ฯลฯ 

3. เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด

ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
100 
 
 
ร้อยละ 
100  
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โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยอง 4 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง

หลักคำสอนของศาสนาอิสลามและนำ

หลักคำสอนดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 รวมงบประมาณท้ังส้ิน

-                              -                             

ระดับก่อนประถมศึกษา (1,700*177) 38,951.00                  300,900.00                   339,851.00                   

ระดับประถมศึกษา (1,900*511) 898,766.57                970,900.00                   1,869,666.57                

ระดับมัธยมศึกษา (3,500*186) -                           651,000.00                   651,000.00                   

ค่าอุปกรณ์ 18,585.00                  156,405.00                   174,990.00                   

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 36,954.00                  320,760.00                   357,714.00                   

ค่าหนังสือ 57,457.00                  577,776.00                   635,233.00                   

พัฒนาผู้เรียน 15,317.00                  485,070.00                   500,387.00                   

รวม 1,066,030.57            3,462,811.00              4,528,841.57              

เงินบริจาค (ไม่ระบุวัตถุประสงค์) 8,687.18                    8,687.18                      

เงินบริจาค (ระบุวัตถุประสงค์) 135,933.00                -                              135,933.00                   

เงินจ้างครู อบต. 94,800.00                  173,800.00                   268,600.00                   

รวม 239,420.18              173,800.00                413,220.18                

1,305,450.75            3,636,611.00              4,942,061.75              

การบริหารงบประมาณท้ังหมดของปีการศึกษา 2564 สามารถจ าแนกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี

1. งานประจ า ท้ังปีการศึกษา (เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)  เป็นเงิน 543,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ  10.99 ของงบประมาณ ตามรายละเอียดดังน้ี

งบประมาณ

1.1 360,000.00                   

1.2 ค่าวัสดุ(วัสดุท่ีใช้ร่วมกันในงานประจ า) 100,000/อนุบาล 10,000 110,000.00                   

1.3 40,000.00                    

1.4 33,000.00                    

543,000.00                

ส่วนท่ี 3 
สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์/โครงการ

งบประมาณในการบริหารจักการ ปีการศึกษา 2564
ประเภทงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/โทรศัพท์/ไปรษณีย์) 300,000/อนุบาล 60,000 เฉล่ียเดือนละ 30,000

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/30,000อนุบาล 10,000

ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และค่ายานพาหนะ 30,000 /อนุบาล 3,000

รวมท้ังส้ิน

เงินอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา

ประถม + มัธยมประถม + มัธยม



2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 2,019,837.00 บาท

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา 413,220.00 บาท 

 รวม  2,433,057.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 49.23 ของเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายจ าแนกตามภารกิจ ดังน้ี

งบประมาณ

1,022,964.00                

470,010.00                   

35,250.00                    

904,833.00                   

2,433,057.00                

3. ส ารองไว้ (กรณี ร.ร. ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ) เป็นเงิน 300,000.75                   คิดเป็นร้อยละ 4.59

ของเงินงบประมาณ

4. งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ฯลฯ        1,666,004.00                คิดเป็นร้อยละ 33.71

ของเงินงบประมาณ

งบประมาณ

4.1 174,990.00                   

4.2 357,714.00                   

4.3 635,233.00                   

4.4 498,067.00                   

31,565.00                    

87,620.00                    

58,560.00                    

201,240.00                   

45,955.00                    

73,127.00                    

1,666,004.00              

ประเภทค่าใช้จ่าย

2.1 การบริหารงานวิชาการ จ านวน 15/54 โครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 45.15

2.2 การบริหารงานบุคคล จ านวน 4/8 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 19.32

2.3 การบริหารงานงบประมาณ จ านวน 5/13 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 1.45

2.4 การบริหารท่ัวไป จ านวน 13/47 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 37.19

รวมท้ังส้ิน

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าอุปกณ์

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่าหนังส่ือเรียน

พัฒนาผู้เรียน

รวมท้ังส้ิน

4.4.1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม

4.4.2. กิจกรรมค่ายลูกเสือส ารองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

4.4.3. กิจกรรมค่ายวิชาการ

4.4.4. กิจกรรมทัศนศึกษา

4.4.5. กิจกรรม ICT

4.4.6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงสถานการณ์โควิด-19



1,022,964.00          

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการโรงเรียนต้านทุจริต 11,600.00      ครูศุภรดา  

1. กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ (ประถม -มัธยม) 3,600.00        ครูศุภรดา  

2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (ประถม -มัธยม) 8,000.00        ครูศุภรดา  

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 98,000.00      ครูชุตินันท์

1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ (ประถม -มัธยม) 50,000.00      ครูกานต์พิชชา

2. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านกีฬา (ประถม -มัธยม) 10,000.00      ครูศตวรรษ  

3. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านดนตรี (ประถม -มัธยม) 10,000.00      ครูสมฤทัย,ครูนิรนันท์  

4. กิจกรรม NK4 Merry Christmas and happy new years (ประถม -

มัธยม)17,000 อนุบาล 3,000 20,000.00      
ครูวารุณี

5. กิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

(English&ChineseToday) (ประถม -มัธยม)
3,000.00        ครูชุตินันท์

6. กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร (ประถม -

มัธยม)
5,000.00        ครูชุตินันท์

3 โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ 16,280.00      ครูอุไรลักษณ์

1. กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน (ประถม -มัธยม) 11,280.00      ครูอุไรลักษณ์

2. กิจกรรมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (ประถม -มัธยม) 3,000.00        ครูอุไรลักษณ์

3. กิจกรรมประเมินการอ่าน เขียน (ประถม -มัธยม) 2,000.00        ครูอุไรลักษณ์

4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 198,000.00    ครูพรวิภา

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ (ประถม -มัธยม) 100,000.00     ครูสุภาพร,ครูพรวิภา

2. กิจกรรมวัดประเมินทักษะชีวิต (ประถม -มัธยม) 2,000.00        ครูศิริอร,ครูพรวิภา

3. กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (ประถม -มัธยม) 25,000.00      ครูศิริอร,ครูพรวิภา

4. กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ (Open House) ประถม-มัธยม 

50,000/อนุบาล5,000
      55,000.00 

ครูศิริอร,ครูพรวิภา,ครู
รัตญา

5. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประถม -มัธยม) 2,000.00        ครูวรรณภา

6. กิจกรรมประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (ประถม -มัธยม) 2,000.00        ครูศุภรดา  

7. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุม) 
(ประถม -มัธยม)

12,000.00      ครูชุตินันท์

สรุปโครงการ  วิชาการ 2564 (15/54)



5 โครงการค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิด 64,000.00      ครูนิสรา

1.  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (ประถม -มัธยม) 20,000.00      ครูชุติกาญจน์

2.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM  (ประถม -มัธยม) 24,000.00      ครูนิสรา

3.  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (หุ่นยนต์) (ประถม -มัธยม) 20,000.00      ครูพัฒนพงเชษฐ์

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 63,000.00      ครูวรรณภา

1. กิจกรรมวันภาษาไทย (ประถม -มัธยม) 10,000.00      ครูสุภาพร

2.  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ประถม -มัธยม) 30,000.00      ครูวรรณภา

3.  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (ประถม -มัธยม) 20,000.00      ครูวรรณภา

4. กิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน (ประถม -มัธยม) 3,000.00        ครูสุภาพร

7
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ

หลักสูตรปฐมวัย
6,700.00        ศิริอร

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการชุมชน
 (ประถม -มัธยม)

1,700.00        ครูศิริอร,ครูนิสรา

2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ประถม -มัธยม) 2,000.00        ครูศิริอร,ครูนิสรา

3. กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ (ประถม -

มัธยม)
3,000.00        ครูศิริอร,ครูนิสรา

8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 115,000.00    ครูสุภาพร

1. กิจกรรมวิทยากรท้องถ่ิน (ประถม -มัธยม) 20,000.00      ครูสุภาพร

2.  กิจกรรมห้องเรียนสู่ท้องถ่ิน (One Day Trip ) (ประถม -มัธยม) 15,000.00      ครูสุภาพร

3.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ประถม -

มัธยม)
80,000.00      ครูสุภาพร

9 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 40,000.00      ครูนิสรา

1. กิจกรรมทักษะอาชีพ 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (ประถม -มัธยม) 40,000.00      ครูนิสรา,ครูอนุรักษ์

10 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (Learning Space) 163,000.00    วารุณี

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ประถม -มัธยม) 130,000.00     
รองผอ.ปุณยนุช/ครูเอกรัตน์

,ครูอนุรักษ์,ครูสุดาวรรณ

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ (ประถม -มัธยม) 3,000.00        ครูกานต์พิชชา

3. กิจกรรมบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม

เกษตรปลอดสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ประถม -มัธยม)
5,000.00        ครูรณยุทธ

4. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 4 H  (ประถม -มัธยม) 25,000.00      ครูวารุณี



11 โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์180,933.00    ครูจุฑาทิพย์

1. กิจกรรมพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยี ทางการศึกษาในห้องเรียน (ประถม

 -มัธยม) 86,433.00      ครูจุฑาทิพย์

2. กิจกรรมจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ ส่ือเทคโนโลยี และ
สารเคมี (ประถม -มัธยม) 8,000.00        ครูกาญจนา

3. กิจกรรมจัดหาการผลิตส่ือเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน (ประถม -มัธยม) 86,500.00      ครูจุฑาทิพย์

12 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 12,000.00      ครูกานต์พิชชา ,ครูสุมาลี

1. กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  (ประถม -มัธยม) 2,000.00        ครูกานต์พิชชา 

2. กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย (SAR) (อนุบาล)

2,000.00        ครูสุมาลี

3. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ประถม -มัธยม) 8,000.00        ครูกานต์พิชชา 

13 โครงการนิเทศภายใน 2,951.00        รองผอ.ปณยนุช

1. กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา (ประถม -มัธยม) 2,000/อนุบาล 951
2,951.00        รองผอ.ปุณยนุช

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (อนุบาล) 16,500.00      ครูรัตญา 

1. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  (อนุบาล) 1,000.00        ครูสร้อยสุดา

2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อนุบาล) 2,000.00        ครูรัตญา 

3. กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  (อนุบาล) 3,500.00        ครูกัลทิมา

4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อนุบาล) 10,000.00      ครูรัตญา 

15 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (อนุบาล) 35,000.00      ครูรัตญา

1. กิจกรรมปรับปรุง  พัฒนา และวิเคราะห์หลักสูตร (อนุบาล) 1,000.00        ครูกัลทิมา

2. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน (อนุบาล) 1,000.00        ครูปวริศา

3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ มุม บทบาทสมมุติ (อนุบาล) 20,000.00      ครูสุมาลี

4. จัดท าแผนประสบการณ์เรียนรู้ (อนุบาล) 1,000.00        ครูสุมาลี

5. กิจกรรมนิเทศภายใน  (อนุบาล) 1,000.00        ครูรัตญา 

6. กิจกรรมจัดท าส่ือ นวัตรกรรมและงานวิจัยในช้ันเรียน (อนุบาล) 5,000.00        ครูสุมาลี

7. กิจกรรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  (อนุบาล) 6,000.00        ครูสร้อยสุดา



470,010.00      

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 5,700        ครูนนท์ชนก  

1. กิจกรรม การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ ประถม-มัธยม/อนุบาล 300 3,500         ครูนนท์ชนก  

2. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประถม-มัธยม 1,000/อนุบาล 900 2,200         ครูนนท์ชนก /ครูสุมาลี

2 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 169,730     ครูนิกร

1.  กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน ประถม-มัธยม 

100,900/อนุบาล 46,000
155,000      ครูนิกร/ครูสุมาลี

2.  กิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูขอมี/ขอเล่ือนวิทยฐานะตาม ว PA 
(Performance Appraisal) ประถม-มัธยม/อนุบาล 2,100

14,730 ครูกาญจนา

3 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ                                                                                                                                                         3,300        นิกร

1. เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประถม-มัธยม 1,000/อนุบาล 100 1,100         ครูกาญจนา  

2. การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ประถม-มัธยม 1,000 /อนุบาล 100 1,100         ครูนิกร

3. การมีและเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประถม-มัธยม 1,000/อนุบาล 100 1,100         ครูสุมาลี

4 โครงการสนับสนุนอัตราก าลัง 291,280     ครูนิกร

1. สนับสนุนอัตราก าลัง จ้างครูและแม่บ้าน

 - งบจ้างครู อบต.  173800+9480 รายได้สถานศึกษา 183,280      ครูนิกร

 - งบบริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์ 108,000 รายได้สถานศึกษา 108,000      ครูนิกร

สรุปโครงการ  บุคคล 2564 (4/8)



35,250.00              

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 8,000        ครูพรสุรีย์

1. กิจกรรมจัดท ำแผนบริหำรงำนงบประมำณ ประถม-มัธยม 2,000         ครูพรสุรีย์

2. กิจกรรมจัดท ำ จัดหำแบบพิมพ์บัญชี และทะเบียน ประถม-มัธยม 2,000         ครูนิลุบล

3. กิจกรรมพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ประถม-มัธยม 2,000         ครูนิลุบล

4. กิจกรรมพัฒนำงำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี ประถม-มัธยม 2,000         ครูนิลุบล

2 โครงการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 13,250      ครูสุดาวรรณ

1. กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ประถม-มัธยม 7,250         ครูสุดำวรรณ/ครูพรสุรีย์

2. กิจกรรมติดตำมกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (รำยไตรมำส) ประถม-

มัธยม
3,000         

ครูสุดำวรรณ

3. กิจกรรมติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (รำยปีงบประมำณ) 
ประถม-มัธยม

3,000         
ครูสุดำวรรณ

3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 4,000         ครูศิรินทร

1.  กิจกรรมระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ประถม-มัธยม 2,000         ครูศิรินทร/ครูพรสุรีย์

2. กิจกรรมบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ประถม-มัธยม 2,000         ครูศิรินทร/ครูพรสุรีย์

4 โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 8,000         ครูชุติกาญจน์

1. กิจกรรมจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ (แบบรูปรำยกำร) ประถม-มัธยม 2,000         ครูชุติกำญจน์

2. กิจกรรมจัดท ำทะเบียนคุมและจ ำหน่ำยทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ ประถม-มัธยม 3,000         ครูนิรนันท์

3. กิจกรรมพัฒนำระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประถม-มัธยม 3,000         ครูนิรนันท์

5 โครงการส่งเสริมประสิธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 2,000         ครูรัตญา

1. กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (อนุบาล) 2,000         ครูรัตญำ

สรุปโครงการ  งบประมาณ 2564 (4/12)



904,833.00                   

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 29,000          ครูเธนศ/ครูสุทิสา

1. กิจกรรมเชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์(วันส าคัญ) ประถม-มัธยม 10,000/อนุบาล1,000
11,000           

ครูเธนศ/ครูนนทนันท์/ครูสุทิ
สา

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีจบการศึกษา (ประถม-มัธยม 11,000/อนุบาล 

5,000)
16,000           

ครูเธนศ/ครูรณยุทธครู/ครู
กัลทิมา

3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ประถม-มัธยม 2,000             ครูสมฤทัย/ครูนนทนันท์

2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 2,000           ครูกนกวรรณ

1. กิจกรรมธนาคารขยะ ประถม-มัธยม 2,000             ครูกนกวรรณ/ครูรัตนพร

3 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000           ครูสมฤทัย/ครูสร้อยสุดา

1. กิจกรรมเย่ียมบ้านประสานผู้ปกครอง(ประถม-มัธยม 500/อนุบาล 1,000) 1,500             ครูสมฤทัย/ครูอนุรักษ์/ครูสร้อยสุดา

2. กิจกรรมโรงเรียนและบ้านประสานการขาด-สาย ประถม-มัธยม 1,500             ครูศตวรรษ/ครูสมฤทัย

4 โครงการกิจการนักเรียน 5,500           ครูรณยุทธ

1. กิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน  ประถม-มัธยม 500               ครูเอกรัตน์

2. กิจกรรมสภานักเรียน ประถม-มัธยม 5,000             ครูรณยุทธ

5 โครงการความปลอดภัย 10,000             ครูรณยุทธ

1. กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยจราจร/อบรมลูกเสือจราจร ประถม-มัธยม 10,000           ครูรณยุทธ/ครูเอกรัตน์

6 โครงการส่งเสริมความเป็นไทย 2,000           ครูนนทนันท์

1. กิจกรรมปลูกจิตส านึกหน้าเสาธงและสวดมนต์ไหว้พระ ประถม-มัธยม 500               ครูนนทนันท์

2. กิจกรรมยกย่องความดี (บันทึกความดี) ประถม-มัธยม 1,500             ครูรัตนพร/ครูกนกวรรณ

7 โครงการปรับภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 647,933        ครูรณยุทธ

1. กิจกรรมท าความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ประถม-มัธยม 

25,000 /อนุบาล 5000
30,000           ครูธีรพงษ์/ครูกัลทิมา

2. กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลมในห้องเรียน ประถม-มัธยม 10,000           ครูพัฒนพงเชษฐ์/ครูอนุรักษ์

3. กิจกรรมปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงสัญญาณในโรงเรียน ประถม-มัธยม 10,000           ครูพัฒนพงเชษฐ์

4. กิจกรรมติดต้ังตาข่ายห้องดนตรี ประถม-มัธยม 10,000           ครูสมฤทัย

5. กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล ประถม-มัธยม 5,000             ครูสมฤทัย

6. กิจกรรมสร้างห้องเก็บเก้าอ้ีข้างหอประชุม  ประถม-มัธยม 20,000           ครูศตวรรษ

7. กิจกรรมซ่อมแซ่มปรับปรุงร้ัวท่ีช ารุดด้านข้างโรงเรียน ประถม-มัธยม 20,000           ครูธีรพงษ์

8. กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ าด่ืม ประถม-มัธยม 20,000           ครูรณยุทธ

9. กิจกรรมปรับปรุงจุดรับ-ส่งนักเรียน ประถม-มัธยม 20,000           ครูรณยุทธ

10. กิจกรรมปรับปรุงป้ายสถานท่ีต่างๆ ประถม-มัธยม 5,000             ครูธีรพงษ์

สรุปโครงการ  บริหารท่ัวไป 2564 13/47)



904,833.00                   

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ  บริหารท่ัวไป 2564 13/47)

11. กิจกรรมปรับปรุงอาคารคหกรรม ประถม-มัธยม 40,000           ครูอนุรักษ์

12. กิจกรรมปรับปรุงอาคารอ านาจวาสนา ช้ันบนอนุบาล อนุบาล 35,000           ครูอนุรักษ์

13. กิจกรรมติดต้ังกล้องวงจรปิด ประถม-มัธยม 25,000           ครูพัฒนพงเชษฐ์

14. กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนห้องพละ ประถม-มัธยม 10,000           ครูศตวรรษ

15. กิจกรรมติดต้ังตาข่ายอาคารอเนกประสงค์   (งบนอก) -                ครูเอกรัตน์

16. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หลังเสาธง ประถม-มัธยม 10,000           ครูธีรพงษ์

17. กิจกรรมติดต้ังตู้ท าน้ าเย็นส าหรับมัธยม ประถม-มัธยม 17,000           ครูพัฒนพงเชษฐ์

18. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อนุบาล 25,000           ครูครูกัลทิมา

19. กิจกรรมปรับปรุงป้ายโรงเรียน งบรายได้สถานศึกษา 200,000         ครูอนุรักษ์

20. กิจกรรมสร้างร้ัวโรงเรียน งบรายได้สถานศึกษา 135,933         รองปุณยนุช

8 โครงการอาหารกลางวันย่ังยืน 3,000           ครูเธนศ

1. กิจกรรมอาหารกลางวันปลอดภัย ใส่ใจโภชนาการ ประถม-มัธยม 3,000             ครูเธนศ

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้านสุขภาวะและสุนทรียภาพ 129,000        ครูศตวรรษ

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ช่ังน้ าหนักและวัดสมรรถภาพ ทางกาย ประถม-มัธยม 8,000             ครูเอกรัตน์

2. กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล ประถม-มัธยม 20,000           ครูสมฤทัย

3. กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพกีฬาและนันทนาการ ประถม-มัธยม 30,000           ครูศตวรรษ/ครูเอกรัตน/ครูนนทนันท์

4. กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา ประถม-มัธยม 40,000           ครูศตวรรษ/ครูเอกรัตน์

5. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์กีฬา ประถม-มัธยม 10,000           ครูศตวรรษ

6. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 ประถม-มัธยม 20,000/อนุบาล 1000 21,000           ครูสมฤทัย/ครูลดาวัลย์/ครูกัลทิมา

10 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,000           ครูพัฒนพงเชษฐ์

1. กิจกรรมพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ ประถม-มัธยม 1,000             ครูธีรพงษ์

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ประถม-มัธยม 7,000             ครูพัฒนพงเชษฐ์

11 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 19,400          ครูเธนศ/ครูสุทิศา

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประถม-มัธยม 2,400/อนุบาล 1,000 3,400             ครูเธนศ/ครูลดาวัลย์/ครูสุทิศา

2. กิจกรรมการรับนักเรียน ประถม-มัธยม 3,000/อนุบาล1,000 4,000             ครูกัลทิมา/ครูลดาวัลย์

3. กิจกรรมวิเคราะห์เด็กรายบุคคล อนุบาล 1,000             ครูสุทิศา

4. กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ประถม-มัธยม 10,000/อนุบาล 1,000 11,000           ครูวันวิสา/ครูสุทิศา

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย(อนุบาล) 43,000          ครูปวริศา

1.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย อนุบาล 40,000           ครูปวริศา

2.  กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา อนุบาล 3,000             ครูปวริศา



904,833.00                   

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ  บริหารท่ัวไป 2564 13/47)

13 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ (อนุบาล) 3,000           ครูปวริศา

1.  กิจรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ อนุบาล 3,000             ครูปวริศา



ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1,167,937.00     ครูนิลุบล

1. กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะ 635,233.00 วิชาการ/ครูศิริอร

2. กิจกรรมแจกค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 357,714.00 งบประมาณ/ครูนิลุบล

3. กิจกรรมแจกค่าอุปกร์การเรียน 174,990.00 งบประมาณ/ครูนิลุบล

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 498,067.00       ครูสุภาพร

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 31,565.00          ครูรัตญา/ครูนิลุบล/ครูศุภรดา/ครูรณยุทธ

 - อนุบาล (177*55) 9,735.00            ครูรัตญา

 - ประถม 1-3 (251*30) 7,530.00            ครูศุภรดา

 - ประถม 4-6 5,000.00            ครูนิลุบล

 - มัธยม 1-3 (186*50) 9,300.00            ครูรณยุทธ

2. กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 87,620.00          ครูเธนศ/ครูศตวรรษ/ครูเอกรัตน์

 - ประถม 1-3 10,040.00          ครูเธนศ

 - ประถม 4-6 30,000.00          ครูเอกรัตน์

 - มัธยม 1-3 ((70*600)+(186*30)) 47,580.00          ครูศตวรรษ

3. กิจกรรมค่ายวิชาการ 58,560.00          ครูสุภาพร,ครูรัตญา,ครูจาฑาทิพย์,ครูนิสรา

 - อนุบาล (177*60) 10,620.00          ครูรัตญา

 - ประถม 1-3 10,040.00          ครูจุฑาทิพย์

 - ประถม 4-6 10,000.00          ครูสุภาพร

 - มัธยม 1-3 (186*150) 27,900.00          ครูนิสรา

4. กิจกรรมทัศนศึกษา 201,240.00        ครูสุภาพร/ครูนิสรา/ครูจุฑาทิพย์/ครูกัลทิมา

 - อนุบาล  (177*220) 38,940.00          ครูกัลทิมา

 - ประถม 1-3 55,220.00          ครูจุฑาทิพย์

 - ประถม 4-6 55,000.00          ครูสุภาพร

 - มัธยม 1-3 (186*280) 52,080.00          ครูนิสรา

5. กิจกรรม ICT 45,955.00          ครูนนท์ชนก/ครูพัฒนพงเชษ์/ครูกนกวรรณ

 - อนุบาล (177*55) 9,735.00            ครูนนท์ชนก/ครูพัฒนพงเชษ์/ครูกนกวรรณ

 - ประถม 1-3 15,060.00          ครูนนท์ชนก/ครูพัฒนพงเชษ์/ครูกนกวรรณ

 - ประถม 4-6 10,000.00          ครูนนท์ชนก/ครูพัฒนพงเชษ์/ครูกนกวรรณ

 - มัธยม 1-3 (186*60) 11,160.00          ครูนนท์ชนก/ครูพัฒนพงเชษ์/ครูกนกวรรณ

สรุปโครงการ  เรียนฟรี 2564 (2/8) 1,666,004.00                                          



ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ  เรียนฟรี 2564 (2/8) 1,666,004.00                                          

6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงสถานการณ์โควิด-19 73,127.00          
ครูสุถาพ,ครูนิสรา,ครูกานต์พิชชา,ครูจุฑา

ทิพย์,ครูกัลทิมา

 - อนุบาล 7,080.00            ครูกัลทิมา

 - ประถม 1-3 22,590.00          ครูจุฑาทิพย์

 - ประถม 4-6 12,480.00          ครูกานต์พิชชา

 - มัธยม 1-3 15,660.00          ครูนิสรา

 - ส่วนกลาง 15,317.00          ครูสุภาพร
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณ 

 
งานวิชาการ 
ชื่อโครงการ 1.โครงการโรงเรียนต้านทุจรติ 

กิจกรรม  1. กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ (นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม) 
2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต        (นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 1.f การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 1. การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม 

งบประมาณท้ังสิ้น   11,600 บาท  

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล  

การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
รูปแบบการทุจริตจากเดิมที ่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื ้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การไม่แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ส่งผลลบต่อสภาพสังคมไทยและการเป็นแบบอย่างในเชิงลบแก่เด็กและเยาวชน ทำให้เด็ก
และเยาวชนเริ่มรู้สึกสับสนว่าอะไรเรียกทุจริตอะไรเรียกว่าสุจริต โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 อำเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ถือว่าเป็นองค์กรที่จะ
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง มาร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ทางกลุ่มของพวกเราจึงได้ขอมีส่วนร่วมใน โครงการ “โรงเรียนต้านทุจริต” เพ่ือรวมพลังแผ่นดินด้วยใจ
ไทยใสสะอาด 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมค่านิยม 
12 ประการ 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยม 12 ประการ
ให้เกิดกับนักเรียน
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะตาม
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

- นักเรียนทุกคน
ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ
ของค่านิยม 12 
ประการ และนำ 
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างสม่ำเสมอ 
 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
 
3.ดำเนินการ 
3.1 จัดทำป้าย
ค่านิยม 12 
ประการติดทุก
ห้องเรียน/อื่นๆ 
ที่สมควร 
3.2 มอบหมายครู
ประจำชั้นจัด
กิจกรรมให้
นักเรียนรู้ เข้าใจ 
จดจำและ
สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
3.3 คณะทำงาน
ประเมินนักเรียน
เป็นรายบุคคล
ตามแผนที่วางไว้ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 
 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
3,600 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ 
สำหรับจัด
กิจกรรม ค่านิยม 
12 ประการ 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียน 
รู้ถึงผลเสียหาย 
ความรุนแรงของ
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และ
ร่วมกันสร้างสังคม 
ที่ไม่ยอม ไม่ทน และ
ไม่เฉยต่อการทุจริต 
คอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ  
2. เพ่ือสร้าง
จิตสำนึกและปลูกฝัง
ค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับนักเรียน
พอเพียง และสร้าง
พฤติกรรมที่ไม่
ยอมรับและไม่ทนต่อ
การทุจริต 

- นักเรียนทุกคน
ตระหนักถึงผล
เสียหาย ความ
รุนแรงของ
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และ
ร่วมกันสร้าง
สังคมท่ีไม่ยอม 
ไม่ทน และไม่
เฉยต่อการทุจริต 
คอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ  
- นักเรียนทุกคน
มีจิตสำนึกและ
ค่านิยมท่ีดีใน
เรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม
จริยธรรม
พอเพียง และ
สร้างพฤติกรรมที่
ไม่ยอมรับและไม่
ทนต่อการทุจริต 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3.ดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ 
 3.1 ประชุม
ชี้แจงครู/ครูดาวน์
โหลดแผนการ
จัดการเรียนการ
สอนต้านทุจริต  
 3.2 ครูศึกษา
คู่มือหลักสูตรต้าน
ทุจริต 
 3.3 จัดการเรียน
การสอนตามที่
หลักสูตรกำหนด 
 3.4 วัด
ประเมินผล 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
8,000 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ 
สำหรับจัด
กิจกรรม โรงเรียน
สุจริต 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบทดสอบ
การเรียนต้าน
ทุจริต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ทุกคน เห็นความสำคัญของค่านิยม 12 ประการ มี
จิตสำนึกและค่านิยมท่ีดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
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ชื่อโครงการ 2.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กิจกรรม  1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ  

   (นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ) 

   2. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านกีฬา  

   (นายศตวรรษ เห็มราช) 

3. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านดนตรี  

(นางสาวสมฤทัย เจริญสุข และ นางนิรนันท์ พูลสมบัติ) 

   4. กิจกรรม NK4 Merry Christmas and happy new years 

   (นางสาววารุณี ใจคำ, นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ และ นางสาวรัตนพร บุญเรือง) 

   5. กิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (English & ChineseToday) 

   (นางสาวชุตินันท์ แก้วอินตา) 

   6. กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

   (นางสาวชุตินันท์ แก้วอินตา) 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

  ความสามารถในการแข่งขัน   

สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวชุตินันท์ แก้วอินตา 

งบประมาณท้ังสิ้น   98,000  บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว  เงินโครงการเรียนฟรี เงินรายได้สถานศึกษา 
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หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมุ่งเน้น การ
จัดการศึกษาท้ังด้านความรู้ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันสถานศึกษาต้องการให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับ 
คุณภาพ สถานศึกษาสู่มาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน คือ เก่ง ดี มีสุข ได้นั้น สถานศึกษา
จำเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครูผู้สอนได้นำทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรม และประสบการณ์ต่างๆจัดให้ผู้เรียนอย่างเต็ม ความสามารถ และโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในทุกระดับ ทุกหน่วยงานที่จัด แข่งขัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการได้อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมิน 

ผล 
1. กิจกรรมส่งเสริม 
การแข่งขันทักษะ 
วิชาการ  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม 
ศักยภาพของผู้เรียน 
ที่มีความสามารถใน 
แต่ละกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ 
นักเรียนไดน้ำ
ความรู้ 
ความสามารถในแต่ 
ละกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ที่อยู่ภายใน 
ตัวออกมาใช้อย่าง 
เต็มที่   
 

1. ร้อยละ 90 
ของ ผู้เรียนมีเกิด
องค์ ความรู้ที่ 
หลากหลาย 
สามารถหลอม
รวม มาเป็นองค์
ความรู้ ของ
ตนเองได้  
2. ร้อยละ 20ของ 
ผู้เรียนที่เป็น 
ตัวแทนเข้าร่วม 
แข่งขันได้รับ 
รางวัลในระดับ 
กลุ่ม เขตพ้ืนที่ละ 
ระดับประเทศ  

1. วางแผนการ
ดำเนินงาน  
2. ขั้นดำเนินการ 
กิจกรรม มหกรรม 
ความสามารถ ทาง 
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ 
เทคโนโลยีของ 
นักเรียน   
3. ขั้นติดตาม 
แประเมินผล  
4. สรุป/รายงาน 
ผล  

ใช้เงิน
งบประมาณ 
50,000บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่ารถและเบี้ย
เลี้ยง  

พฤศจิกายน 
2564 
 

แบบสอบ 
ถาม 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมิน 

ผล 
2. กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันทักษะ
ด้านกีฬา  
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความสามารถใน
ด้านกีฬา 

1. ร้อยละ 90 
ของผู้เรียนเกิด
ทักษะด้าน
ร่างกายการ
เคลื่อนไหวที่ดีขึ้น 
เกิดทักษะด้าน
กีฬามุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. วางแผนการ
ดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะด้านกีฬา
ภายในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน   
3. ขั้นติดตาม
ประเมินผล 
4. สรุป/รายงานผล 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
 10,000บาท 
 
 
 

ธันวาคม  
2564 

แบบสอบ 
ถามความ
พึงพอใจ 

3. กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน
ทักษะด้านดนตรี 
นาฎศิลป ์
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักเรียนมี 
เครื่องดนตรีไทยที่มี 
สภาพพร้อมเรียน  
2. เพ่ือส่งเสริม 
ศักยภาพของผู้เรียน 
ที่มีความสามารถ 
ด้านนาฏศิลป์ 

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่ 
เรียนชุมนุมดนตรี 
ไทย  
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนทีมี 
ความสามรถด้าน 
นาฏศิลป์ได้แสดง
ความสามารถ  
3. นักเรียนมี
ความสามารถใน
การแสดง เพื่อ
นำไปแข่งขัน
ทักษะในระดับ
ต่างๆได้ 
 
 
 
 

1. ครูผู้ดูแล 
ตรวจเช็คสภาพ 
เครื่องดนตรีไทย  
ชุดนาฏศิลป์ และ
อุปกรณ์ การแสดง  
2. จัดดำเนินการ 
ปรับปรุงเครื่อง 
ดนตรีไทย ชุด 
นาฏศิลป์และ 
อุปกรณ์การ แสดง  
3. สรุปผลการ 
ดำเนินงาน/ 
รายงาน ใช้เงิน 
งบประมาณ 
 

ใช้เงิน 
งบประมาณ 
10,000 บาท 
  
 

ธันวาคม 
2564 

แบบสอบ 
ถามความ
พึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมิน 

ผล 
4.กิจกรรม NK.4 
Merry Christmas 
and Happy New 
Years 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเข้าใจความ 
สัมพันธ์ ระหว่าง
ภาษากับ วัฒนธรรม
ของ เจ้าของภาษา
และ นำไปใช้ ได้
อย่าง เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 
2.เพ่ือสร้างความเข้า 
ใจความเหมือนและ 
ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและ 
วัฒนธรรมของเจ้า 
ของภาษา กับภาษา
และวัฒนธรรมไทย 
และ นำมาใช้อย่าง
ถูกต้อง และ
เหมาะสม  
3. เพ่ือใช้ ภาษา 
ต่างประเทศใน 
สถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
 
 

ร้อยละ 100 ของ 
นักเรียนได้เข้า
ร่วม กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประ 
เทศ 
 
 

1. ประชุม แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน  
2. ดำเนินงาน     
- ประกวด  
บอร์ดวันคริสต์มาส 
ทุกห้องเรียน     
- วาดภาพ ระบาย
สี (แต่ละระดับชั้น)     
- กิจกรรมบน เวที  
ได้แก่ ประกวดการ 
แสดงโดยใช้ ทักษะ 
ภาษาอังกฤษ 

 

ใช้เงิน 
งบประมาณ 
20,000 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ 
สำหรับจัด 
กิจกรรม วัน
คริสต์มาสและ
ของรางวัลให้กับ
นักเรียน 

 

ธันวาคม 
2564 

แบบสอบ 
ถาม 



61 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 252564                                                             โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมิน 

ผล 
5. กิจกรรม
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร (English 
& Chinese 
Today) 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสาร โดยใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนของ
นักเรียนโรงเรียน
นิคมฯ 4 
2. เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนให้กับ
นักเรียนโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ระดับชั้น   
ป.1 - ม.3  
เข้าร่วมเข้าร่วม
กิจกรรม English 
& Chinese 
Today 
2. นักเรียนร้อย
ละ 80 ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตาม
เกณฑ์ 
 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงินงบประมาณ 
3,000  บาท 
- วัสดุอุปกรณ์ 
สำหรับจัดทำสื่อ
การเรียนรู้
ประกอบการทำ
กิจกรรม  
 

พฤศจิกายน 
2564 
 

แบบ
ประเมิน
ทักษะ
ภาษา 
อังกฤษ
และ
ภาษาจีน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมิน 

ผล 
6. กิจกรรมส่งเสริม
การสอน
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารของ
ผู้เรียน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

-นักเรียนร้อยละ 
70 สามารถ
สื่อสารภาษา 
ต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน)  
ที่เป็นภาษาท่ี 2 
และ 3 ได้ 
 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ 
3.1 จัดจ้างหรือ
จัดหาครู/วิทยากร/
ผู้มีความรู้ 
3.2 จัดทำเอกสาร/
คู่มือในการจัด
กิจกรรม 
3.3 ดำเนินการจัด
กิจกรรม 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงินงบประมาณ 
5,000  บาท 
- ค่าวิทยากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
สำหรับจัด
กิจกรรม 
 

พฤศจิกายน 
2564 
 

แบบ
ประเมิน
ทักษะ
ภาษา 
ต่างประ 
เทศ 
 
(ภาษา 
อังกฤษ
และ
ภาษาจีน) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระ 

2. ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 

3. ผู้เรียนนำความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ โอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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ชื่อโครงการ    3.  โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ 
กิจกรรม   1. กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน 
     (นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์) 
  2. กิจกรรมประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
        (นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์) 

3. กิจกรรมประเมินการอ่าน เขียน  
   (นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่2  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ของโรงเรียน ข้อที ่2  การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานที่ 1  ตัวชี้วัดที่  1.1 ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์ 

งบประมาณท้ังสิ้น   16,280 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
จากนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออก เขียนได้ 

อ่านคล่องเขียนคล่อง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและ
รับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และสื่อสารได้อย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

  1. กิจกรรมพัฒนา
แบบฝึกทักษะการ
อ่านและเขียน 
 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีความสามารถ
ด้านทักษะการ

1.คณะทำงาน
ประชุมหารือจัดทำ
บัญชีคำพ้ืนฐานและ 
แบบฝึกอ่าน/เขียน 
2.มอบหมายครู
ประจำชั้น
ดำเนินการให้

ใช้เงินงบประมาณ 
11,280 บาท 
วัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัดทำแบบ
ฝึกทักษะการอ่าน
และเขียน 

กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 
 

แบบฝึก
ทักษะ 
การอ่านและ
เขียน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

  1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่านและ
เขียน คำพ้ืนฐาน 
ได้ถูกต้อง       
  2. เพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะการเรียนรู้
โครงสร้างคำและ
การแจกลูกสะกดคำ 
  3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอ่านเรื่อง
แล้วจับใจความ
สำคัญของเรื่องที่
อ่านและตอบคำถาม
ไดถู้กต้อง 
  4. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเขียนเรื่อง
จากภาพ เขียน
เรียงความได้อย่าง
สร้างสรรค ์
  5. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเขียน
บรรยายภาพตาม
จินตนาการได้อย่าง
สร้างสรรค ์

อ่านและเขียน
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนฝึกอ่าน/
เขียน 
3.ดำเนินการ
ทดสอบการอ่านของ
นักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น 
4.สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนเป็นราย
เดือน 
5. จัดทำแผนพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมประเมิน 
การอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
 
 
 

ร้อยละ 70  ของ
นักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

1.คณะทำงาน
ประชุมหารือจัดทำ
แบบฝึกเขียน 
2.มอบหมายครู
ประจำชั้น
ดำเนินการฝึกเขียน

ใช้เงินงบประมาณ 
3,000 
วัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัดทำแบบ
ฝึกทักษะการอ่าน
และเขียน 

กรกฎาคม 
2564 
 

แบบฝึก
ทักษะการ
อ่านและการ
เขียน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอ่านและ
เขียนจากสื่อ
ประเภทต่างๆได้  
2. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถจับประเด็น
สำคัญของเรื่องที่
อ่านได้ 
  3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเปรียบเทียบ
และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ
เรื่องราว เหตุการณ์
ของเรื่องที่อ่านได้  
  4. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถแสดงความ
คิดเหน็ต่อเรื่องที่
อ่านได้สมเหตุสมผล 
5. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถถ่ายทอด
ความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่
อ่านได้ 

มีความสามารถ
ด้านทักษะการ
อ่านและเขียน
สื่อสารที่ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของนักเรียนในแต่
ละระดับชั้น 
3.ดำเนินการ
ทดสอบการเขียน
ของนักเรียนในแต่
ละระดับชั้น 
4.สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนเป็นราย
เดือน 
5. จัดทำแผนพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมประเมิน
การอ่าน เขียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอ่านและ

ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีความสามารถ
ด้านทักษะการ

1.คณะทำงาน
ประชุมหารือจัดทำ 
แบบฝึกอ่าน/เขียน 
2.มอบหมายครู
ประจำชั้น
ดำเนินการให้

ใช้งบประมาณ 
2,000 บาท 
1.วัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัดทำแบบ
ฝึกทักษะการอ่าน
และเขียน 

มิถุนายน 
2564 
 
 

แบบฝึก
ทักษะการ
อ่านและ
เขียน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

เขียนจากสื่อ
ประเภทต่างๆได้  
2. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถจับประเด็น
สำคัญของเรื่องที่
อ่านได้ 
  3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเปรียบเทียบ
และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ 
เรื่องราว เหตุการณ์
ของเรื่องที่อ่านได้  
  4. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถแสดงความ
คิดเหน็ต่อเรื่องที่
อ่านได้สมเหตุสมผล 
5. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถถ่ายทอด
ความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่
อ่านได้ 

อ่านและเขียน
ภาษาไทย 
 

นักเรียนฝึกอ่าน/
เขียน 
3.ดำเนินการ
ทดสอบการอ่านของ
นักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น 
4.สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนเป็นราย
เดือน 
5. จัดทำแผนพัฒนา 
 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ร้อยละ 70   ของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาที่  3  มีความสามารถด้านทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสื่อสารที่ถูกต้อง 
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ชื่อโครงการ 4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรม 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์   

(นางสุภาพร สาระอาวาส และ นางสาวพรวิภา  ไกรจันทร์) 
2. กิจกรรมวัดประเมินทักษะชีวิต  
(นางศิริอร สมคิด และ นางสาวพรวิภา  ไกรจันทร์) 
3. กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
(นางศิริอร สมคิด และ นางสาวพรวิภา  ไกรจันทร์) 
4. กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ (Open House)  

  (นางศิริอร สมคิด และ นางสาวพรวิภา  ไกรจันทร์) 
5. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นางสาววรรณภา สว่างภพ) 
6. กิจกรรมประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม) 
7. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุม)  
(นางสาวชุตินันท์ แก้วอินตา) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
            ที่ 2 การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรวิภา  ไกรจันทร์ 
งบประมาณท้ังสิ้น   198,000 บาท  

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
        ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ คือ เด็ก เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และ
จะต้องพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ โดย
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและจะต้องฝึกปฏิบัติต่อผู้อื่นและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
        เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีความสุข” 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 2. เพ่ือให้นักเรียน
ระดับชั้น ป.1 ป.3 
ป.6 ม.3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที  
1, 3 , 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัด
ระยอง 4  
ได้รับการพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสาระ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

2. ผู้เรียนร้อยละ 
80 ของระดับชั้น  
ป.1 ป.3 ป.6 ม.3  
มีผลประเมิน RT 
,NT, O -NET 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อย
ละ 3 

 

 

 

1. ประชุม
แต่งตั้งคณะ 
กรรมการ
ดำเนินงาน 

2. มอบหมายให้
หัวหน้าสาระ
ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์สาระ
ของตน 

3. ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา 

4. สรุปผล/
รายงานผลการ
ดำเนินงานเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 

ใช้เงิน
งบประมาณ
100,000 บาท 

1. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับ
จัดกิจกรรม  

2. ค่าพาหนะนำ
นักเรียนไปสอบ  

 

ตุลาคม 2564 
 

แบบทดสอบ 
RT ,NT, 
O-NET 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

2. กิจกรรมวัด
ประเมินทักษะชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะชีวิตที่ดี
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

-นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะชีวิตและ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

1. ประชุม
ปรึกษาหารือ
การจัดทำ
โครงการ 
2.เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
3.แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
ดำเนินการ
จัดหา/จัดทำ
แบบประเมิน/
คู่มือการประเมิน 
4.ดำเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ     
5. การนิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล 
รายงานผลการ
จัดกิจกรรม  
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
2,000 บาท 

- วัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรมวัด
ประเมินทักษะ
ชีวิต 
 

ครั้งที่1 
ตุลาคม 2564/
ครั้งที่2
กุมภาพันธ์ 
2565 
 

แบบประเมิน
ทักษะชีวิต 

3. กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง/อนุบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
ให้การดำเนินการวัด
และประเมินผล
เป็นไปตามสภาพ
จริง  

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับการประเมิน
ตามสภาพจริง 
2.ครูร้อยละ 100 
ใช้เครื่องมือการวัด
และประเมิน
พัฒนาการของ
นักเรียนอย่าง
หลากหลาย และ
สรุปรายงานผล

1. ประชุม
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

2. มอบหมายให้
หัวหน้าสาระ
ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ

ใช้เงิน
งบประมาณ
25,000 บาท 

1. วัสดุอุปกรณ์
ในการวัด
ประเมินผล 

2. แบบบันทึก
พัฒนาการ 

พฤษภาคม 
2564 
 

แบบสำรวจ 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

- นักเรียนได้รับการ
วัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย
เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  
 

พัฒนาการของ
นักเรียนแก่
ผู้ปกครอง 

ผลสัมฤทธิ์สาระ
ของตน 

3. ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา 

4. สรุปผล/
รายงานผลการ
ดำเนินงานเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 

(ปพ.ต่างๆ) 

 

4. กิจกรรม
แสดงผลงานทาง
วิชาการ (Open 
House) 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ 
ครูและผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
และแสดงผลงานต่อ
สาธารณะชน 

2. นักเรียนมีภาวะ
ผู้นำ (Change 
Agent) และเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
เทียบเคียงมาตร 
ฐานสากล 

 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน 
โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัด
ระยอง 4 ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. ผู้ปกครอง
นักเรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานและเกิด
ความภาคภูมิใจใน
งานของตนเองและ
ผู้อื่น 

2. ครูร้อยละ 100 
สร้างผลงาน

1. วางแผนการ
ดำเนินงาน 

2. ดำเนินการ
ตามแผน
กิจกรรม Open 
house 

3. ติดตามและ
ประเมินผล 

4. สรุป/รายงาน
ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
55,000 บาท 

1. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดแสดงผลงาน
ช่วงชั้น บาท 

2. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ของที่
ระลึก ฉาก เวที 
ในการดำเนิน
โครงการ 

3. ค่าอาหาร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

มกราคม 2565 แบบสำรวจ
ความพึง
พอใจ 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

 

 

สร้างสรรค์และเกิด
ความภาคภูมิใจ 

3. ผู้ปกครอง 
ชุมชน ที่เข้า
ร่วมงาน มีความพึง
พอใจ ร้อยละ85% 

4.เด็กร้อยละ90 มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงาน 

5.ผู้ปกครองร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและ
ชื่นชมผลงาน 

5. กิจกรรมประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
 

นักเรียนร้อยละ 90  
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร 

1. วางแผน 
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2. มอบหมาย
คณะทำงาน
จัดหา/จัดทำ
แบบวัดและ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
3.ดำเนินการวัด
และประเมิน
ตามแผน 
4. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
2,000 บาท 
1. วัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

6. กิจกรรมประเมิน
สมรรถนะของ
ผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตร 
 
 

นักเรียนร้อยละ 90  
มีสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร 

1. วางแผน 
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2. มอบหมาย
คณะทำงาน
จัดหา/จัดทำ
แบบวัดและ
ประเมิน
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน 
3.ดำเนินการวัด
และประเมิน
ตามแผน 
4. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
2,000 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ 
สำหรับจัด
กิจกรรม 
ประเมิน
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน และ
จัดทำรูปเล่ม
ประเมิน
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน 

กุมภาพันธ์ 
2565 

แบบประเมิน
สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

7. กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน (ชุมนุม) 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้นักเรียนตรงตาม
ความถนัดและความ
สนใจ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างเหมาะสมตาม

1. นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมิน
กิจกรรมชุมนุม 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม 

1. เสนอ
โครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
3.1 มอบหมาย
คณะครูเขียนคำ
ขอจัดตั้งชุมนุม 
3.2 ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
12,000บาท 
 
- จัดสรรให้แต่ละ
ชุมนุม เพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรม
ชุมนุม 2 ภาค
การศึกษา 
 

พฤศจิกายน 
2564 
 

แบบประเมิน
กิจกรรม
ชุมนุมของ
ผู้เรียน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

ความถนัดและ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

3.3 คณะครู
จัดทำสรุป
รายงานผลการ
ดำเนินการ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และผู้เรียนร้อยละ 
80 ของระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 มีผลประเมิน RT , NT, O-NET, PISA เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3 

2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจและจัดแสดงผลงานให้แก่

สาธารณะชนได้รับทราบ  
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 252564                                                             โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

ชื่อโครงการ 5.  โครงการค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิด 

กิจกรรม 1. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
   (นางชุติกาญจน์ เวหา นายธีระพงษ์ กันทะวงษ์     

                                 นางสาวกาญจนา ไชยเลิศ และนางสาวพรวิภา ไกรจันทร์) 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM   
   (นางชุติกาญจน์ เวหา นายธีระพงษ์ กันทะวงษ์ นางนิสรา มาตมูลโท  
   และนางสาวกาญจนา ไชยเลิศ) 
3. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (หุ่นยนต์) 

   (นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

                                          ความสามารถในการแข่งขัน   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น                        

                                               นักเรียนเป็นสำคัญ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 1   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนิสรา มาตมูลโท 

งบประมาณท้ังสิ้น   64,000 บาท   

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  

ศตวรรษที่ 21 สังคมที่มีการเปลี ่ยนแปลงรวดเร็ว พลิกผัน และคาดไม่ถึง นักเรียนจะต้องมีทักษะสูง                   

ในการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อการ ออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21  กิจกรรมค่ายวิชาการส่งเสริมประบวน

การคิด เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้หลักเหตุผล การคิดแบบมีระบบ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์                

เพื่อต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน โดยยึดถือความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ   
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1.กิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 
  
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
และประยุกต์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในทางที่
สร้างสรรค์ และ
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล2 - 
มัธยมศึกษา ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล2 -
มัธยมศึกษา ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม มี
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ความรู้และ
ประยุกต์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในทางที่
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม  
 

1.เสนอโครงการ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2.คณะทำงาน
ประชุมหารือวาง
แผนการจัด
กิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 
3.ดำเนินงานตาม
แผน 
4.สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
20,000 บาท 
-  ค่าวัสดุและ
อุปกรณจ์ัด
กิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 

กรกฎาคม 
2564 

แบบสังเกต 

2.กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้แบบ 
STEM 
 
วัตถุประสงค์ 
นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ STEM ศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนประถม 
ศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้แบบ 
STEM 

1.เสนอโครงการ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2.คณะทำงาน
ประชุมหารือวาง
แผนการส่งเสริม
การเรียนรู้แบบ 
STEM 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
24,000บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบทดสอบ
และแบบ
สังเกต 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี 
ที่ 1– มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ STEM มี
ทักษะ
กระบวนการทาง 
STEM และ
สามารถนำความรู้
และประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวันและ
ความรู้ทาง STEM 
ไปใช้ในทางที่
สร้างสรรค์ 
เหมาะสม 
 

3.ดำเนินงานตาม
แผน 
4.สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
 

3. กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม 
(หุ่นยนต์) 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ  
   เด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 -3  ได้ทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์  
 
เชิงคุณภาพ 
   เด็กร้อยละ 70 
มีทักษะต่าง ๆ ได้
ทั้งความรู้ใหม่ๆ 
และการนำองค์ 
 

1.เสนอโครงการ
แต่งตั้ง 
2.ดำเนินงานตาม
แผน 
3.สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
20,000 บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบสอบ 
ถามความพึง
พอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ความรู้เดิมในวิชา
หลักในห้องเรียน
มาประยุกต์ใช้ใน
เชิงปฏิบัติมากขึ้น 
รู้จักที่จะศึกษาหา
ข้อมูล วิเคราะห์ 
และแก้ไขโจทย์
ปัญหาที่ซับซ้อนได้
เองมากข้ึน  

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความรู้และประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ เหมาะสม  

 2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM มี
ทักษะกระบวนการทาง STEM ความรู้และประยุกต์ในชีวิตประจำวันและสามารถนำความรู้ทาง STEM ไปใช้ในทางที่
สร้างสรรค์ เหมาะสม 
 3.เด็กร้อยละ 70 มีทักษะต่าง ๆ ได้ทั้งความรู้ใหม่ๆ และการนำองค์ความรู้เดิมในวิชาหลักในห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติมากขึ้น รู้จักที่จะศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เองมากข้ึน  
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ชื่อโครงการ 6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

กิจกรรม  1.  กิจกรรมวันภาษาไทย (นางสุภาพร สาระอาวาส) 
   2.  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  (นางสาววรรณภา  สว่างภพ) 
    3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (นางสาววรรณภา  สว่างภพ) 
     4. กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (นางสุภาพร สาระอาวาส) 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
               ความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                         
                                           ในการจัดการศึกษา   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 2.การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1.1  ข้อ  1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    
     ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 2   ตัวชี้วัดที่ 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 – กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรรณภา สว่างภพ 
งบประมาณท้ังสิ้น   63,000 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้เป็นการตั้งใจกระทำให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการมีความรู้และมีทักษะ จะ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความหมายและมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการเรียนรู้มิได้จำกัดว่า
จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ หรือที่เรียกกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็น
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล 

การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและก่อให้เกิดการเรยีนรู้
ขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความสำเร็จในชีวิต  หรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน และความสนใจของผู้เรียนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและ
เหมาะสมแล้ว ย่อมทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้  เกิดทักษะหรือมีความ
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ชำนาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้  เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับประวัติและ
ความสำคัญของวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
2. เพ่ือให้นักเรียนใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.  เพ่ือให้นักเรียน
ได้เห็นความสำคัญ 
และคุณค่าของ
ภาษาไทย มีความ
ตระหนักและ มี
จิตสำนึกท่ีดีในความ
เป็นไทย โดยรู้จักรัก 
และภูมิใจในความ
เป็นไทย 

 

1. นักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
ประวัติความสำคัญ 
ของวันภาษาไทย  
 

2. นักเรียนร้อยละ 
95เห็นความสำคัญ
ของวันภาษาไทย 
มีความตระหนัก
และมีจิตสำนึกที่ดี
ในความเป็นไทย 
 

3. นักเรียนร้อยละ 
95 ภูมิใจในความ
เป็นไทย  

1. ประชุม
วางแผน
ปฏิบัติงาน  
2. ดำเนินการ  
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของภาษาไทย 
ในวันสุนทรภู่/
วันภาษาไทย 
3.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
4. สรุป รายงาน
ผล และปรับปรุง 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
10,000 บาท 
1. วัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัด
กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

2. ของรางวัล
สำหรับจัด
กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
 

มิถุนายน  
2564 

1.การสังเกต 
2.การ
สอบถาม 
3.แบบ
ประเมินผล
โครงการ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2.กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน 

วัตถุประสงค์ 

นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและ
แสวงหาความรู้ 
ได้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้อื่น และสื่อ
ต่าง ๆรอบตัว 

เชิงปริมาณ
นักเรียน โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
แสวงหาความรู้
โดยการเข้า
ห้องสมุด 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องสมุด มีนิสัยรัก
การอ่านและ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

1.เสนอโครงการ
ต่อผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

2.ประชุม
บุคลากรเพ่ือวาง
แผนการ
ดำเนินงาน 

3.ดำเนินงาน
ตามโครงการ 

4.สรุปผลการ
ดำเนินงาน
โครงการ 

ใช้เงิน
งบประมาณ
30,000 บาท 

1. วัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัด
กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

มิถุนายน  
2564 

นักเรียนมี
นิสัยรักการ
อ่านและ
แสวงหา
ความรู้ได้ด้วย
ตนเองจาก
ห้องสมุด 
มากยิ่งขึ้น 

3.กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนและ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
แสวงหาความรู้
โดยการเข้า
ห้องสมุด 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องสมุด มีนิสัยรัก
การอ่านและ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

1.วางแผน 
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

2.ดำเนิน
กิจกรรม 

3. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
20,000 บาท 

1. วัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัด
กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

2. ของรางวัล
สำหรับจัด
กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด
  

สิงหาคม  
2564 

แบบสังเกต
นิสัยรักการ
อ่าน และ
แสวงหา
ความรู้ด้วย
ตัวเองจาก
ห้องสมุดของ
นักเรียน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

4. กิจกรรมแนะ
แนวในชั้นเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียน 
เกิดแรงจูงใจในการ
วางเป้าหมายด้าน
การศึกษาในอนาคต 
 

นักเรียนร้อยละ
100 ของระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่จบการศึกษา
ได้รับการศึกษาต่อ
หรือประกออาชีพ 
ตามความถนัด 

1. จัดอบรมแนะ
แนวการศึกษา
ต่อและการ
ประกอบอาชีพ
ตามความถนัด
จากครู/รุ่นพี่/ 
สถาบันการ 
ศึกษาต่างๆ หรือ
วิทยากรท้องถิ่น 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
3,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
สำหรับจัด 
กิจกรรม 
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

แบบสอบถาม 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทย 
 2.นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันภาษาไทยมีความตระหนัก  และมีจิตสำนึกท่ีดีในความเป็นไทย 

3.กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดมากยิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียน เช่น 
การลงทะเบียนหนังสือ การจัดหนังสือตามหมวดหมู่ การซ่อมหนังสือ เป็นต้น อีกท้ังยังเป็นการใช้ทรัพยากรห้องสมุด
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การซ่อมหนังสือที่ชำรุดทำให้กลับมาใช้ใหม่ได้  โรงเรียนสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหนังสือ และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในการ
เย็บเล่มหนังสือได้ในอนาคต 

4.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด รู้จักใช้ห้องสมุด         
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ห้องสมุดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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ชื่อโครงการ  7.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ                               
หลักสูตรปฐมวัย 

กิจกรรม     1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการชุมชน 
     (นางศิริอร สมคิด ,นางนิสรา มาตทูลโท) 

     2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
     (นางศิริอร สมคิด ,นางนิสรา มาตทูลโท) 

     3. กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ 
      (นางศิริอร สมคิด ,นางนิสรา มาตทูลโท) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่  2  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ของโรงเรียน ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ ตัวชี้วัดที่  2  
                               ข้อ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน-พฤษภาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศิริอร สมคิด  
งบประมาณท้ังสิ้น   6,700 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล        

หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแม่บทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่หลักสูตร
แกนกลาง และโรงเรียนกำหนด การพัฒนาหลักสูตรจึงถือเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี่การดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนสอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อย่างต่อเนื่องและถูกต้องในทุกปี
การศึกษา โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ต้องมีประสิทธิภาพ มากกว่าหลักสูตรเดิม ต้องสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น มีการไปใช้เป็นแนวทางในกาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและผู้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน เป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตร โดยคำนึงถึงประโยชน์
ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุก ๆ ด้าน การดำเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานจาก
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้จะดำเนินไปถึงจุดหมายได้ หลักสูตรถือเป็นเครื่องมือทีส่ำคัญในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมครูผู้สอนและผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การวัด
ประเมินผล 

1. กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาให้
ตอบสนองความ
ต้องการชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
สังคม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียน 
3. เพ่ือให้หลักสูตร
สถานศึกษา
สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

1.  โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
 
2. ครูร้อยละ 100 
นำหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา 

1.ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชุมชี้แจง
โครงการ 
3. แต่งตั้ง
คณะทำงาน/วาง
แผนการ
ดำเนินงาน 
4. ดำเนินงานตาม
โครงการ 
5.ประเมินผล 
สรุป รายงานผล 

เงินใน
งบประมาณ 
1,700 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

พฤษภาคม 
2564 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การวัด
ประเมินผล 

2. กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
โรงเรียน ชุมชน 
สังคม 
2.  เพ่ือให้นักเรียน
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียนและ
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรปฐมวัย 
3.  เพื่อให้หลักสูตร
สถานศึกษา
สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นทุก
ระดับชั้นและ
สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมและ
เศรษฐกิจ 
2.  ครูนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา 
 
 

1.ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชุมชี้แจง
โครงการ 
3. แต่งตั้ง
คณะทำงาน/วาง
แผนการ
ดำเนินงาน 
4. ดำเนินงานตาม
โครงการ 
5.ประเมินผล 
สรุป รายงานผล 
 
 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
2,000บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
จัดกิจกรรม
พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 
ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

พฤษภาคม 
2564 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน
การใช้หลักสูตร 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การวัด
ประเมินผล 

3. กิจกรรมจัดทำ
แผนการเรียนรู้
และแผนการจัด
ประสบการณ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย 
 

ร้อยละ 100 ของ
ครู จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
แผนการจัด
ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลางและ
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 

1.ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2.ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
 3.ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 
- กิจกรรมจัดทำ
แผนประสบการณ์
เรียนรู้ 
4.ประเมินและ
สรุปผลโครงการ 
5.รายงานผลการ
จัดทำโครงการ 
 

เงินใน
งบประมาณ 
3,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                    
 

พฤษภาคม 
2564 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน
การจัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) เป้าหมายของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม 
 2.ครูร้อยละ 95 จัดทำแผนการสอนอย่างน้อย 1 สาระการเรียนรู้/รายวิชา    
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ชื่อโครงการ 8.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กิจกรรม              1.  กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น (นางสุภาพร  สาระอาวาส) 

   2.  กิจกรรมห้องเรียนสู่ท้องถิ่น (One Day Trip ) (นางสุภาพร  สาระอาวาส) 
   3.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (นางสุภาพร  สาระอาวาส) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                                            ความสามารถในการแข่งขัน   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อที ่3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที ่1   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุภาพร  สาระอาวาส 
งบประมาณท้ังสิ้น   115,000 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ คือ เด็ก เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และ

จะต้องพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ 
โดยการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและจะต้องฝึกปฏิบัติต่อผู้อื่นและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 
มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี ความสุข” 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียด

การใช้
งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมวิทยากร
ท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือนักเรียนได้
เรียนรู้จากของจริง 

นักเรียนร้อยละ 90 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี 

1.เสนอโครงการ
แต่งตัง้คณะทำงาน 
2.ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม 
3. ดำเนินงานตาม
แผน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
20,000 บาท 
-วัสดุอุปกรณ์
ในการจัด
กิจกรรม 
- ค่าวิทยากร 

ธันวาคม  
2564 

แบบสอบ 
ถามความพึง
พอใจ 



87 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 252564                                                             โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียด

การใช้
งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ทำให้เกิด
ประสบการณ์ตรง 

2.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน 

 
 

3.1 ศึกษา
หลักสูตร จัดทำ
แผนการเรียนการ
สอน 
3.2 กำหนดหัวข้อ
ที่ต้องใช้วิทยากร
ท้องถิ่น 
3.3 เชิญวิทยากร  
4.สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
 

- ค่าอาหาร 

2.กิจกรรมห้องเรียน
สู่ท้องถิ่น (One 
Day Trip) 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือนักเรียนได้
เรียนรู้จากของจริง 
ทำให้เกิด
ประสบการณ์ตรง 

2.นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน และมีเจต
คติท่ีดีต่อชุมชน และ
กระบวนการเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าของแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เกิดความรัก 
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

 

นักเรียนร้อยละ 90 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี 

1.เสนอโครงการ
แต่งตัง้คณะทำงาน 
2.ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม 
3. ดำเนินงานตาม
แผน 
3.1 ศึกษา
หลักสูตร จัดทำ
แผนการเรียนการ
สอน 
3.2 กำหนดหัวข้อ
ที่ควรนำนักเรียน
ออกไปศึกษา
ความรู้ในท้องถิ่น 
3.3ประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง 
4.สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

ใช้เงิน
งบประมาณ
15,000 บาท 
- ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม 
- ค่า
ยานพาหนะ 
- ค่าวิทยากร 

ธันวาคม  
2564 

แบบสอบ 
ถามความ 
พึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียด

การใช้
งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

3. กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายโรงเรียน
คุณภาพประจำ
ตำบล 
2. เพ่ือให้นักเรียน 
ไดเ้รียนรู้อย่างมี
ความสุขและพัฒนา
ตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใน 8กลุ่ม
สาระสูงขึ้น  

1.เสนอโครงการ
แต่งตัง้คณะทำงาน 
2.ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม 
3. ดำเนินงานตาม
แผน 
3.1 ศึกษา
หลักสูตร จัดทำ
แผนการเรียนการ
สอน 
3.2 จัดหาสื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 
4.สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

ใช้เงิน
งบประมาณ
80,000 บาท 
- ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน  
 
 
 

พฤศจิกายน 
2564 
 
 
 
 

แบบสอบ 
ถามความ 
พึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และผู้เรียนร้อยละ 80 
ของระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 มีผลประเมิน RT , NT, O-NET, PISA เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3  

3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ 9. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

กิจกรรม        1. กิจกรรมทักษะอาชีพ 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 
          (นางนิสรา มาตมูลโท และนายอนุรักษ์ เทพกรณ์ ) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์สพฐ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์โรงเรียน ที่ 2 การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 1    ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

                แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  

มาตรฐานที่ 3    ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

      ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนิสรา มาตมูลโท 

งบประมาณท้ังสิ้น   40,000 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้  เป็นพลเมือง             

ที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู ่การประกอบอาชีพ รายได้  ประสิทธิภาพ                      

ของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไป  อย่างสมบูรณ์

ราบรื่น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่าง ทั่วถึง  
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรม 1 
ห้องเรียน 1 
ผลิตภัณฑ์  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียน
เกิดทักษะอาชีพ  
มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
2. เพ่ือให้นักเรียน
สร้างผลิตภัณฑ์ 
อย่างสร้างสรรค์ 
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 
70 สร้าง
ผลิตภัณฑ์ 
ที่สามารถสร้าง
อาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ใน
รายวิชาการงาน
อาชีพหรือ
กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้าง
อาชีพ และแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การคิดผลิตภัณฑ์ 
ได้ 

1. เสนอโครงการ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2. ประชุม
วางแผนการจัด
กิจกรรม 
3. คณะทำงาน
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินผล
การดำเนินงาน 
5. สรุปผล
รายงานผลการ 
ดำเนินงานเป็น
ภาคเรียนและปี
การศึกษา 

ใช้เงิน
งบประมาณ
40,000 บาท 
 

สิงหาคม 
2564 

แบบสังเกต
และ

แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       นักเรียนร้อยละ 70 สร้างผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์ในรายวิชาการงานอาชีพ ทักษะอาชีพ หรือกิจกรรมลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการคิดชิ้นงานได้ 
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ชื่อโครงการ 10. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (Learning Space) 
กิจกรรม  1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  

   (นายเอกรัตน์ ทับทิม,นายอนุรักษ์ เทพกรณ,์และนางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน) 
     2. กิจกรรมบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมเกษตรปลอดสาร 

   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
           (นายรณยุทธ หาญประชุม) 

3. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 4 H   
           (นางนิสรา มาตมูลโท) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์สพฐ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์โรงเรียน ที่ 2 การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 1      ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ 2    ตัวชี้วัดที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

      คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3    ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

      ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววารุณี  ใจคำ 
งบประมาณท้ังสิ้น   163,000 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 กล่าว

ไว ้ว ่า “การศ ึกษา” หมายความว ่า กระบวนการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อความเจร ิญงอกงามของบ ุคคลและส ังคม                           

โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า                     

ทาง วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล  

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถ
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เรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง  ส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้

ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  

ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื ่อการเรียน และ อำนวย                   

ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ  วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวน           

การเร ียนรู ้ ทั ้งนี ้  ผ ู ้สอนและผู ้เร ียนอาจเรียนรู ้ไปพร้อมกันจากสื ่อการเร ียนการ  สอนและแหล่งวิทยาการ                     

ประเภทต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ได้แก่ 

ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน  พฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์                   

และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ เรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาจึงมีความตระหนักถึงความสำคัญด้านการเรียนรู้ 2 อย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญเพื่อให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ – อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 
กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน   
2. เพ่ือให้โรงเรียนมี
บรรยากาศเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

นักเรียนและครู
ร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจใน
การใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

1. เสนอโครงการ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2. ประชุม
วางแผนการจัด
กิจกรรม 
3. คณะทำงาน
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินผล
การดำเนินงาน 
5. สรุปผล
รายงานผลการ 
ดำเนินงาน 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
130,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
  
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบสังเกต 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการศึกษา
พิเศษ  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพ
ให้กับนักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็น
พิเศษได้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง 
องค์กร และชุมนุม
ในการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 

เชิงปริมาณ 
เด็กในวัยเรียนที่
มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทุก
คนทั้ง 9 
ประเภท ได้เข้า
ร่วมในโรงเรียน
และมีการจัดการ
เรียนร่วมอย่าง
ทั่วถึงและมี
คุณภาพ รวมทั้ง
ได้รับการบริการ
ตามกฎกระทรวง 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษทาง
การศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
เด็กท่ีมีต้องการ
จำเป็นพิเศษ
ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุม จัดตั้ง
คณะทำงาน 
 2. คณะทำงาน
ดำเนินการคัด
กรอง/วินิจฉัย/
สำรวจข้อมูลเด็ก
ที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 
  3. จัดทำแผน 
(IEP) นักเรียนที่มี
ปัญหาทางการ
เรียนรู้ 
  4. พัฒนาสื่อ/
นวัตกรรม/
เทคนิควิธีการ 
  5. ดำเนินการ
พัฒนานักเรียนที่
มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ 
  6. นิเทศติดตาม  
  7. รายงาน 
และสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
3,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาพิเศษ 

 

พฤศจิกายน 
2564 

แบบ
ประเมินผล
การดำเนิน
โครงการ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมบูรณา
การแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามหลัก
คิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
ในการจัด
กระบวนการการ
เรียนรู้  
 2. เพ่ือน้อมนำหลัก
คิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณา
การเรียนการสอน 
ทำให้ผู้เรียนเป็นคน
เก่ง คนดี และมี
ความสุข 
 3. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
เกษตรปลอดสาร
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

นักเรียนร้อยละ 
80 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และ
สามารถนำหลัก
คิดปรัชญา 
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
และเป็นคน เก่ง 
ดี มีความสุข 
และ นักเรียน
ระดับชั้น 

ม.1-3 เข้าร่วม
กิจกรรมเกษตร
ปลอดสารตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

และสามารถถอด
บทเรียนการ
เรียนรู้ได้ 

1. ประชุมแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ดำเนินการ
ตามแผน 
3. ประเมินผล
การดำเนินงาน 
4. สรุปผล
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
5,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม
บูรณาการแนวคิด
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริม
เกษตรปลอดสาร
ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

สิงหาคม 
2564 

แบบสังเกต 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 4 H   
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมี
ความสุขกับการ
เรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 
80 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจ
และความถนัด
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมี
ความสุขกับการ
เรียนรู้ 

1.วางแผนแต่งตั้ง
คณะทำงาน
มอบหมายระดับ
ชั้นในการ
ดำเนินการสอน 
2.ดำเนินการ   
รายงานผลการ
ดำเนินงานเป็น
รายภาคเรียน 
และ ปีการศึกษา 
3.สรุปผลการ 
ดำเนินงานเป็น
ภาคเรียน และปี
การศึกษา ต่อไป 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
25,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมพัฒนา

ส่งเสริมการ

จัดการเรียนการ

สอน 4 H   

 

กรกฎาคม 
2564 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้
ตามความ
สนใจและ
ความถนัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.โรงเรียนจะมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มจากเรียนรู้ภายในห้องเรียน             

และยังเป็นสถานที่สวยงามเพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่น่าชม น่าเรียนรู้  พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียนและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มากยิ่งข้ึน 

2. นักเรียนได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

3. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมนุมในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
 4.นักเรียนสามารถนำหลักคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นคน เก่ง ดี มีความสุข 
และ สามารถนำกิจกรรมเกษตรปลอดสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถถอด
บทเรียนการเรียนรู้ได ้
 5.นักเรียนแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  และสามารถนำความรู้ที ่ได้จากการสนใจไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำได้              
อย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ 11. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

โสตทัศนูปกรณ์ 

กิจกรรม  1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาในห้องเรียน  
                        (นางสาวจุฑาทิพย์  จรูญไชย) 

2. กิจกรรมจัดหา/ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยี และสารเคมี  
   (นางสาวกาญจนา ไชยเลิศ) 
3. กิจกรรมจัดหา/การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน 
   (นางสาวจุฑาทิพย์  จรูญไชย) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

    เป็นสำคัญ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1 

ข้อ 3 มีความสามรถในการสร้างนวัตกรรม 

ข้อ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที่ 2 

ข้อ 4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ข้อ 5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด 

       ประสบการณ ์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่ 3  

ข้อ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

            ข้อ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบิหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจุฑาทิพย์  จรูญไชย  

งบประมาณท้ังสิ้น   180,933 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 
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หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนนิคมสร้างคนเองจังหวัดระยอง4 มีสื ่อเทคโนโลยี สื ่อสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ ไว้ให้บริการในการจัด              

การเรียนการสอน และการให้บริการแก่ผู้เรียน และครู ซึ่งสื่อบางชนิดมีสภาพเก่า  ชำรุด  ไม่สามารถใช้งานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ และล้าหลังไม่ทันสมัย ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อที่จะจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้สามารถ        

ใช้งานได้และทันสมัย ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และครู เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน         

การสอน หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมพัฒนา
สื่อ และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาใน
ห้องเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
มีศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล  
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
การนิเทศ การ
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินให้ครูได้จัด
หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  

เชิงปริมาณ 
1.ครูร้อยละ 100 
มีสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาใช้
ในห้องเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.คณะครู 
นักเรียน ได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
ประกอบการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
ทันสมัย 
 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
86,433 บาท 
- จัดหา
โปรเจคเตอร์  
- จัดหา/จัดทำ 
ซ่อมแซม  สื่อและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่
ชำรุด 
 

กรกฎาคม 
2564  
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 



98 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 252564                                                             โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ได้พัฒนาผลงานการ
จัดการเรียนการสอน
ของตนให้มี
ประสิทธิภาพสูง  
สามารถเผยแพร่แก่
สาธารณชนเชิง
ประจักษ์ได้    
2.กิจกรรมจัดหา/
ซ่อมแซมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
ครุภัณฑ์ สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารเคมี 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
วัสดุ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์สารเคมี 
สื่อการเรียนรู้ ใน 
การเรียนรู้การสอน
อย่างพอเพียงและ
ทันสมัย 
 - เพ่ือให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
1.ครูมสีื่อทาง
เทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมี
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้    
 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนทุกคน 
เรียนรู้
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ผ่าน
สื่อทาง
เทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมี   
2.นักเรียนทุกคน 
เกิดจิต
วิทยาศาสตร์
ความตระหนัก
และมีเจตคติ   
ที่ดีต่อการเรียนรู้
รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
8,000 บาท 
(ซ่อมแซมสิ่งของ
ชำรุด) 
 

กรกฎาคม 
2564  
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

การ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา

เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

3. กิจกรรมจัดหา/

การผลิตสื่อเพื่อการ

เรียนรู้ในห้องเรียน 

 

วัตถุประสงค์ 

   - เพ่ือให้ครไูด้
จัดหาสื่อการเรียน
การสอนให้
สอดคล้องกับหลัก 
สูตรแผนการสอน 
   - เพ่ือให้ครไูดร้ับ
ประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถนำความรู้ที่
ไดไ้ปเพ่ิมศักยภาพ 
ในการเรียนการสอน
ไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

1.ครูร้อยละ 100 มี

สื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาใช้ใน

ห้องเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความ

เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

จากสื่อท่ีใช้ในการ

สอน 

2. ครูสามารถใช้สื่อ

การสอนได้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. มีสื่อเพียงพอต่อ

ความต้องการของ

นักเรียน 

1. เสนอ
โครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
และวาง
แผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการ
ตามแผนที่วาง
ไว้ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงิน

งบประมาณ

86,500 บาท 

- จัดหาอุปกรณ์

ที่ใช้ในการผลิต

สื่อการเรียนการ

สอน 

กรกฎาคม 
2564  
 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 มีสื ่อ อุปกรณ์ที ่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับ              
ความต้องการของผู้เรียน ครูและบุคลากร สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการจัดการเรียน         

การสอนทำให้นักเรียนให้ความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สร้างจิตวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักและเห็น

ความสำคัญด้านการเรียนการสอนมากกว่านักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส และนักเรียนที่ได้มีโอกาสใช้

วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์จะมีจิตวิทยาศาสตร์มากข้ึนและมีเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์  
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ชื่อโครงการ 12. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กิจกรรม  1. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี (SAR)         (นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ) 
   2. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  (นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ) 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                        
    ในการจัดการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ  
งบประมาณท้ังสิ้น   12,000 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ได้กำหนดความ
มุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 48 กำหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา   ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ที่ผ่านมาทั้งสามครั้ง  
จึงจำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่และเพื่อให้เห็นผลการ
ดำเนินการที่ชัดเจน และนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อผลักดัน ให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการ
จัดการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมทำระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตาม มาตรการศึกษาดังกล่าว และมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  ตาม
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือนำผลการ
ประเมินมาจัดทำ
ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน  และ
นำมาใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผน
พัฒนา  และ
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
ดำเนินการ 
ประเมินคุณภาพ 
ภายใน
สถานศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
กับบริบทของ
โรงเรียน 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงินงบประมาณ 
8,000 บาท 
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทำแฟ้ม
เอกสารและ
เอกสารในการ
ประเมิน 
  
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

แบบ
ประเมินผล
การดำเนิน
โครงการ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมจัดทำ
รายงานประจำปี 
(SAR) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบุคลากรใน
โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ
ความก้าวหน้าผล
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
เพ่ือรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ต่อหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

บุคลากรใน
โรงเรียนมี 
กระบวนการ
จัดทำรายงาน
การประเมิน
ตนเองปี
การศึกษาละ 1 
ครั้งโรงเรียนมี 
กระบวนการ
จัดทำรายงาน
ประจำปีที่
ถูกต้อง 
และดำเนินการ 
เผยแพร่ต่อ
ชุมชน 
และสาธารณะ  
ปีการศึกษาละ 1 
เล่ม 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงินงบประมาณ 
๔,000 บาท 
เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการทำ  
รายงานประจำปี 
(SAR) 
 
 
 

 กุมภาพันธ์ 
2565 
 

แบบ
ประเมินผล
การดำเนิน
โครงการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษาละ 1  
3. ครั้งโรงเรียนมีกระบวนการจัดทำรายงานประจำปีที่ถูกต้องและดำเนินการเผยแพร่ต่อชุมชนและสาธารณะ  

ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
4. โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ  13. โครงการนิเทศภายใน  
กิจกรรม   1. กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา  
                                   (นางสาวปุณยนุช  พิมพา) 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเขา้ถึงบริการทางการศึกษา  
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.ข้อที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น  
                                         พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1  

    ข้อ 3 มีความสามรถในการสร้างนวัตกรรม  
    ข้อ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่ 3  
    ข้อ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
    ข้อ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      งานบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินงาน      พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวปุณยนุช  พิมพา  
งบประมาณท้ังสิ้น      2,951 บาท 

   เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 
 

หลักการ และเหตุผล  
การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณไมว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 

ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสำคัญของการดาเนิน
งานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให้ ผู้เรียน
บรรลุผลสำเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 นั้น จะตอ้งอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียน
การสอน ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู
และคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิตสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นได้อย่ างมีความสุข (ดี เก่ง และมีความสุข) 
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศ ที่มีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่
ครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น โรงเรียนจึงจัดทาโครงการ
การนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความเขา้ใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ นำไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนของ
ตนได ้ 
2.เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
ระดับให้สูงขึ้น  
3.เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินโครงการ  

เชิงปริมาณ  
–มีการประชุม
ก่อนเปิดและปิด
เรียนภาคเรียน
ทุกภาคเรียน  
-สังเกตการสอน 
ทุกชั้นอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
/เดือน/คน  
 
เชิงคุณภาพ  
–ครูมีความรู้
ความเขา้ใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการ
เรียนรูที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และนำไปใช้
ปรับปรุง 
พัฒนาการจัด
กระบวนการ
เรียนการสอนคิด
เป็นร้อยละ 75 
ขึ้นไป  
-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุก
ชั้นเรียนระดับ
สถานศึกษามี
ระดับผลการ
เรียนระดับ 3 
ขึ้นไป มีคำเฉลี่ย
รอ้ยละ 75 ขึ้น

1. ประชุมแตง่ตั้ง  
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน  
2. วางแผน 
สนับสนุน  
การประดิษฐ์สื่อ 
และการใช้สื่อ
เทคโนโลยีตาม
ระดับชั้น  
3. ดำเนิน
กิจกรรมตามแผน  
4. ประเมินผล
การดำเนินงาน  
5. สรุปผล/
รายงานผลการ
ดำเนินงาน  

ใช้เงิน
งบประมาณ  
2,951 บาท 
 

กุมภาพันธ์ 
2565  
 

แบบ
ประเมินผล
การดำเนิน
โครงการ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ไปและผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ 
การดำเนิน
โครงการมีความ
พึงพอใจในระดับ
มาก  
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ชื่อโครงการ 14. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

กิจกรรม  1.กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน                 (นางสาวสร้อยสุดา  เรืองคำ) 
                      2.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย          (นางรัตญา  พรมคำน้อย) 
             3.กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาเด็ก         (นางกัลทิมา  บันลือเขตต์) 
   4.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (นางรัตญา  พรมคำน้อย) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    

           1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  

และแสวงหาความรู้ได้ 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรัตญา  พรมคำน้อย 

งบประมาณทั้งสิ้น   16,500  

    เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม  เลี้ยงดูและให้
การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ-์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  และความสามารถของแต่ละ
บุคคล มีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะสมกับวัย  การเรียนการสอนระดับปฐมวัย  เป็นการเตรียมความ
พร้อม พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าวข้างต้น และความพร้อมทางทักษะต่างๆพร้อมที่จะเรียนในระดับต่อไป  เด็กแต่ละ
คนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็ก 
โรงเรียน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน เน้นให้เด็กมีศักยภาพ มุ่งพัฒนาให้เด็กมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ กล้าแสดงออกและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ 
การแสดงผลงานของครูและนักเรียน เปิดโอกาสชุมชนเข้ามานำเสนอผลงานให้เด็กได้รับชม เป็นการส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางด้านวิชาการของผู้เรียนต่อไปจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถ 
ได้นำเสมอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเต็ม ความสามารถ  
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1.กิจกรรมหนูน้อย
รักการอ่าน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และ
การเขียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีนิสัยรักการ
อ่าน มีระเบียบวินัย
ในการใช้หนังสือ
นิทาน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กสามารถอ่าน
หนังสือนิทาน
ร่วมกับผู้ปกครอง 
 
 
 

เชิงปริมาณ      
1. เด็กร้อยละ 90 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้และมีทักษะ
รักการอ่าน 
 

เชิงคุณภาพ 

 1.เด็กมีทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและการ
เขียนและมีระเบียบ
วินัยในการอ่าน
หนังสือนิทาน 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
-อุปกรณส์ำหรับ
ทำเล่มสมุดบันทึก
การอ่าน  
 
 
 

มิถุนายน 
2564  

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
  

2.กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
วัตถุประสงค์ 

1.เด็กตั้งคำถามใน
เรื่องท่ีสนใจได้อย่าง
เหมาะสม 
2.เด็กใช้จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ในทางที่
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ      
1.เด็กร้อยละ 90 
ตั้งคำถามในเรื่องที่
สนใจได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
2.เด็กร้อยละ 90  
ใช้จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ในทางท่ีเหมาะสม 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ

ใช้เงิน
งบประมาณ 
2,000 บาท 
-อุปกรณ์การ
ทดลอง 2,000
บาท 
 

สิงหาคม 
2564  

- แบบสังเกต 
-แบบบันทึก
การทดลอง 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

3.เด็กใช้ทักษะ
กระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์องค์
ความรู้ 

 

3.เด็กร้อยละ 90  
ใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและ
คิดสร้างสรรค์องค์
ความรู้ 

เชิงคุณภาพ 

1.เด็กได้ลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ด้วย

ตนเอง 

2.เด็กสามารถตั้ง

คำถามในเรื่องที่

ตนเองสนใจได้ 

3.เด็กรู้จักการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา
และตัดสินใจได้ตาม
วัย 

ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

3.วัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้เด็กผ่าน
การวัดและประเมิน
พัฒนาการ 
2.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาทุก
ด้านอย่างเต็ม

เชิงปริมาณ      
1. เด็กร้อยละ 100 
ผ่านการวัดและ
ประเมินพัฒนาการ
ระดับปฐมวัย 
2.เด็กร้อยละ 90 
ได้รับการพัฒนาทุก
ด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพและ

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน

ใช้เงิน
งบประมาณ 
3,500 บาท 
 -สมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียน 
-บัญชีเรียกชื่อ 
 

มิถุนายน 
2564 

- แบบสังเกต 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ศักยภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
3.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 

ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 

เชิงคุณภาพ 

1.เด็กทุกคนได้รับ

การประเมิน

พัฒนาการอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

2.เด็กมีพัฒนาการ

เหมาะสมกับวัย 

ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

4.ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ที่มีความสามารถ
พิเศษได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
วิชาการอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2.เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
สามารถนำไปพัฒนา
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

เชิงปริมาณ      
1. เด็กร้อยละ 80 
ได้รับคัดเลือกให้
แสดงความสามารถ
ด้านวิชาการเพ่ือ
คัดเลือกเข้าร่วม
แข่งขัน 
2.เด็กร้อยละ 85 
ได้รับประสบการณ์
ตรง สามารถนำไป
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
เชิงคุณภาพ 

1.เด็กได้รับการ

พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ ตามความ

ถนัดและความ

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
10,000 บาท 
 -วัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

พฤศจิกายน 
2564 

-แบบสอบถาม 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

สนใจ และสามารถ

พัฒนาต่อ ยอดจน

เป็นที่ประจักษ์ได้ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เด็กมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกับผู้ปกครองได้ 

2.เด็กมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
3.เด็กปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์-ติใจ สังคม สติปัญญา 
4. เด็กและครูได้นำเสนอผลงานด้านวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 
5. เด็กได้รับคัดเลือกให้แสดงความสามารถของตัวเอง อย่างเหมาะสม     
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ชื่อโครงการ 15. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

กิจกรรม  1. กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา และวิเคราะห์หลักสูตร    (นางกัลทิมา  บันลือเขตต์) 
                     2. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น                              (นางสาวปวริศา  มั่นนาค) 
             3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ มุม บทบาทสมมุติ         (นางสาวสุมาลี  ระเลิงลำ) 
   4. กิจกรรมจัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู้               (นางสาวสุมาลี  ระเลิงลำ) 
   5. กิจกรรมนิเทศภายใน                                    (นางรัตญา  พรมคำน้อย) 
   6. กิจกรรมจัดทำสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียน      (นางสาวสุมาลี  ระเลิงลำ) 
   7. กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   (นางสาวสร้อยสุดา  เรืองคำ) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ    

ท้องถิ่น 

   ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

           ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรัตญา  พรมคำน้อย 

งบประมาณทั้งสิ้น   35,500 บาท  

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
 ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเพ่ือ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 เป็นหลักสูตร
สำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ที่กำหนด เป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เป็นคนดี มีวินัยสำนึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
อนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียนดีประจำตำบล สอดคล้องกับท้องถิ่น และความต้องการ ความถนัด และความ
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สนใจของผู้เรียน และการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้  หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช2560  นำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1.กิจกรรม
ปรับปรุง พัฒนา 
และวิเคราะห์
หลักสูตร 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงและ
วิเคราะห์หลักสูตร
ปฐมวัยให้
ตอบสนองความ
ต้องการ
ความสามารถ 
ความถนัดและ
ความสนใจของเด็ก
ปฐมวัย 

เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละ100 
ของสถานศึกษามี
หลักสูตรปฐมวัยที่
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
การศึกษาและ
ความต้องการ 
ของเด็ก 
  
เชิงคุณภาพ 

1.สถานศึกษามี

หลักสูตรปฐมวัยที่ 

สอดคล้องกับ

เป้าหมาย

การศึกษาและ

ความต้องการ 

ของเด็ก 

2.ครูได้วิเคราะห์

ผู้เรียนรายบุคคล

เพ่ือมาพัฒนา

หลักสูตรตาม

ความต้องการของ

สถานศึกษา 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
 -กระดาษปก 
-กระดาษA 4 
 

มิถุนายน 
2564  

-แบบสอบถาม 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
รักและหวงแหน 
เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.เพ่ือให้ผู้ปกครอง/
ชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละ90 
ของเด็กปฐมวัย
รักและหวงแหน 
เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.ร้อยละ80
ผู้ปกครอง/
ชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
เชิงคุณภาพ 

1.เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่
น่าสนใจของ
ตำบลพนานิคม
และได้เรียนรู้
วิธีการทำ
ผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
 -ค่าตอบแทน
วิทยากร 
-อุปกรณ์การ
อบรม 
 

กรกฎาคม 
2564  

-แบบสอบถาม 
 

  

     

 



114 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 252564                                                             โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

3.กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพ มุม 
บทบาทสมมุติ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้เล่นและทำ
กิจกรรมตามมุม
ต่างๆ 
2.เพ่ือให้เด็กได้รู้จัก
การแก้ปัญหาในการ
ทำกิจกรรม 

เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละ95 
ของเด็กปฐมวัย
ได้เล่นและทำ
กิจกรรมตามมุม
ต่างๆ 
2.ร้อยละ85 

เด็กได้รู้จักการ

แก้ปัญหาในการ

ทำกิจกรรม 

 

เชิงคุณภาพ 

1.เด็กได้เรียนรู้
กิจกรรมผ่านการ
เล่นมุมบทบาท
สมมุติต่างๆ และ
แก้ปัญหาในการ
เล่นได้ 
 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
20,000 บาท 
 -ของเล่นตามมุม 
-ชั้นเก็บของ 
 

กรกฎาคม 
2564  

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต  

4. กิจกรรมจัดทำ
แผนประสบการณ์
เรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้โรงเรียนมี
แผนการจัด
ประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละ95 
มีแผนการจัด
ประสบการณ์
สำหรับเด็ก 
ปฐมวัย 
 
เชิงคุณภาพ 

1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบ

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
 -กระดาษA4 
 

มิถุนายน  
2564  

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2.เพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน
สนองต่อพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 

ทั้ง 4 ด้าน
(ร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ 
สังคม 
สติปัญญา) 

ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

5.กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้โรงเรียนมี
รูปแบบและ
กระบวนการในการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลนิเทศ
ภายใน โรงเรียนด้าน
วิชาการ อย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน จน
เกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึน  
2.เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
ของครูให้สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละ90
โรงเรียนมี
รูปแบบและ
กระบวนการใน
การนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลนิเทศ
ภายใน โรงเรียน
ด้านวิชาการ 
อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน จนเกิด
การพัฒนา
เปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น  
 

เชิงคุณภาพ 

1.โรงเรียนมี
รูปแบบและ
กระบวนการใน
การนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลนิเทศ

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
 -กระดาษA4 
 

กันยายน  
2564  

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ภายใน โรงเรียน
ด้านวิชาการ 
อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน จนเกิด
การพัฒนา
เปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น  
2.โรงเรียนมี

ประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียน

การสอนของครู

ให้สูงขึ้น 

6.กิจกรรมจัดหาสื่อ 
นวัตกรรมและ
งานวิจัยในชั้นเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมให้ครู
สร้างและพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละ100
ของครูจัดทำ
หรือพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

เชิงคุณภาพ 

1.ครูใช้สื่อการ

สอนในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนการสอนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
5,000 บาท 
-กระดาษ A4 
-อุปกรณ์จัดทำสื่อ 
-สื่อสำเร็จรูปตาม
หน่วยการเรียนรู้ 
 

มิถุนายน  
2564  

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา
เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

7.กิจกรรมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือจัดหา และ
พัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 
2.เพ่ือให้เด็กทุกคน
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ     

1. ร้อยละ85ได้

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศใน

การจัดการ

เรียนรู้ 

 

เชิงคุณภาพ 

1.เด็กเกิดความ

กระตือรือร้นใน

การเรียนและ

พอใจในการ

จัดการเรียนการ

สอน 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 

4. ประเมินและ 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
6,000 บาท 
 -ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

มิถุนายน  
2564  

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ของเด็ก 

2. เด็กรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เด็กมีความสุขจากการเล่นมุมบทบาทสมมุติ 

4. เด็กได้รับประโยชน์จากสื่อที่ครูผลิต เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

5.เด็กได้ใช้เทคโนโลยีที่มี ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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งานบุคคล 
ชื่อโครงการ 1.  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                                                                                                                                                            

กิจกรรม  1.  กิจกรรมการจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  (นางสาวนนท์ชนก  สมปาน) 
   2.  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (นางสาวนนท์ชนก  สมปาน) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ท่ี  3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ท่ี  4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานท่ี  2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565                                        

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนนท์ชนก  สมปาน 

งบประมาณท้ังส้ิน   4,500  บาท 

  เงินอุดหนุนรายหัว     เงินโครงการเรียนฟรี     เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มุ่งหวังพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนนั้น ครูเป็นตัวจักร สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ และพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ของ
ทางราชการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด เพื่อ ผลประโยชน์ของ ครูและบุคลากรในทุก ๆ ด้าน สามารถ
ค้นหาและนำไปใช้ประโยชน์ในงานราชการได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน ให้ครูและ บุคลากรได้รับ
โอกาสในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ปรับตำแหน่ง ได้รับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ และได้รับขวัญกำลังใจตามโอกาสอันควร เมื่อดำเนินงานแล้วมีการสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการ
ดำเนินงาน เพื่อให้ เกิดความพร้อมในการพัฒนางานต่อไป  

กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี กิจกรรม การจัดระบบและ
การจัดทำทะเบียนประวัติ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและทะเบียนประวัติ และกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรม  
การจัดระบบและ
การจัดทำทะเบียน
ประวัติ 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ครูและ
บุคลากรมีข้อมูลด้าน
ทะเบียนประวัติ มี
ความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
ให้บริการแก่
ข้าราชการครูและ
บุคลากรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- มีทะเบียน
ประวัติและ
ข้อมูลของครู
และบุคลากรทุก
คนร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 
- ทะเบียน
ประวัติครูและ
บุคลากรทุกคน
ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
พร้อมให้บริการ 
 

1.เขียนโครงการ 
เสนอผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติ 
2.ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  
3.สรุป รายงาน
ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
3,500 บาท 
-ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์จัด
กิจกรรม  
การจัดระบบและ
การจัดทำ
ทะเบียนประวัติ 
 
 

สิงหาคม 
2564 

แบบสอบถาม 
แฟ้มข้อมูล 

 

2. กิจกรรม 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
-ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการร้อยละ 
100 
 
เชิงคุณภาพ 
-ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถนำผล
การปฏิบัติงาน
มาปรับปรุง 
 

1.เขียนโครงการ 
เสนอผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติ 
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  
2. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. ประชุม
ปฏิบัติการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
-ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์จัด
กิจกรรม 
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 
 

สิงหาคม 
2564 

แบบ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ต่อไป 
 

4.สรุป รายงาน
ผล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีข้อมูลด้านทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
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ชื่อโครงการ 2.  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                                           

กิจกรรม  1.  กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน 
    (นายนิกร  เหมือนสมัย) 
2.  กิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูขอมี/ขอเล่ือนวิทยฐานะตาม ว PA                         
(Performance Appraisal)   (นางสาวกาญจนา  ไชยเลิศ) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ท่ี  3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ท่ี  4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานท่ี  2 ตัวชี้วัดท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารบุคคล 

ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนิกร  เหมือนสมัย 

งบประมาณท้ังส้ิน   167,630  บาท 

  เงินอุดหนุนรายหัว     เงินโครงการเรียนฟรี     เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
ด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  และครูคือผู้สร้างอนาคต

ของชาติ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้และ ปัญญาดังนั้น ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจึงมีความสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มีความเช่ือถือและมุ่งหวังในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ความเชื่อมั่นทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545  มาตรา  22 ยังระบถุึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน
และกิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว PA (Performance Appraisal) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน  มีความรู้ ความเข้าใจ ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
การทำงานที่เป็นระบบ  ทั้งระบบการบริหารจัดการ  การจัดระบบองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
นำผลจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. กิจกรรม  

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

บุคลากรสถานศึกษา

ในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

บุคลากรสถานศึกษา

ในการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 

- ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานร้อย
ละ 90 
 
เชิงคุณภาพ 

- ข้าราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

สามารถนำผล

ศึกษาดูงาน และ

นำมาประยุกต์ใช้

ในการจัด

กระบวนการ

เรียนรู้ส่งผลให้

ผู้เรียนมีคุณภาพ

ด้านการศึกษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

1.เขียนโครงการ 

เสนอผู้บริหาร

เพื่อขออนุมัติ 

ดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ  

2.ศึกษาดูงาน

เปรียบเทียบ

โรงเรียนต้นแบบ

และแหล่งความรู้ 

ณ โรงเรียน 

ราชานุบาล      

จ.น่าน 

และ โครงการภู

ฟ้าพัฒนา จ.น่าน 

3.สรุป รายงาน

ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ  
155,000  บาท 
-ค่าดำเนิน
กิจกรรมศึกษาดู
งานค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 
 

กันยายน 

2564                                        

แบบสอบถาม 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

2. กิจกรรมอบรม
หลักเกณฑ์วิธีการให้
ข้าราชการครูขอมี/
ขอเล่ือนวิทยฐานะ
ตาม ว PA 
(Performance 
Appraisal) 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับการ
หลักเกณฑ์วิธีการให้
ข้าราชการครูขอมี/
ขอเล่ือนวิทยฐานะ
ตาม ว PA 
(Performance 
Appraisal) 
-เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำ
ความรู้เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์วิธีการให้
ข้าราชการครูขอมี/
ขอเล่ือนวิทยฐานะ
ตาม ว PA 
(Performance 
Appraisal) 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
สามารถนำ
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์
วิธีการให้
ข้าราชการครูขอ
มี/ขอเล่ือนวิทย
ฐานะตาม ว PA 
(Performance 
Appraisal)มา
ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 
 
เชิงคุณภาพ 
-ข้าราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

โรงเรียนนิคม

สร้างตนเอง

จังหวัดระยอง 4  

สามารถนำ

ความรู้เกี่ยวกับ 

1.เขียนโครงการ 
เสนอผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติ 
2.จัดอบรม
หลักเกณฑ์วิธีการ
ให้ข้าราชการครู
ขอมี/ขอเล่ือน
วิทยฐานะตาม ว 
PA 
(Performance 
Appraisal) 
3.ประเมิน
โครงการ 
ประเมินความพึง
พอใจรายงานผล 
4.นำผลการ
ประเมินมา 
ปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนา 
และติดตามผล

การอบรม 

ใช้เงิน
งบประมาณ  
12,630 บาท 
1.ค่าวิทยากร  
2.ค่าอาหาร 

มิถุนายน 

2564                                    

แบบสอบถาม
/แบบประเมิน 

ใบงาน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

มาส่งเสริมสนับสนุน

ในการจัดการศึกษา

ได้ 

หลักเกณฑ์

วิธีการให้

ข้าราชการครูขอ

มี/ขอเล่ือนวิทย

ฐานะตาม ว PA 

(Performance 

Appraisal) 

มาส่งเสริม

สนับสนุนการจัด

การศึกษาได้ 

 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู ้ไปใช้ในการจัดการศึกษาได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ 3.  โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ                                                                                                                                                           

กิจกรรม  1.  กิจกรรมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (นางสาวกาญจนา   ไชยเลิศ) 
2.  กิจกรรมพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน (นายนิกร  เหมือนสมัย) 
3.  กิจกรรมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ท่ี  3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ท่ี  4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานท่ี  2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารบุคคล 

ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกาญจนา   ไชยเลิศ 

งบประมาณท้ังส้ิน   3,000  บาท 

  เงินอุดหนุนรายหัว     เงินโครงการเรียนฟรี     เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความสำคัญท่ีสุด   ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเป็นภารกิจ

สำคัญ   ท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดำเนินการด้านการ

บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว    อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึก  ให้การปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบเต็ม

ตามศักยภาพ  มีขวัญและกำลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ขวัญและกำลังใจนำมาซึ่งแรงจูงใจในการทำงาน  ถ้า

บุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานแล้ว  ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อการทำงาน  ทำงาน

อย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เฉื่อยชาและท้อแท้  การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรใน

หน่วยงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน        

ดังนั้นโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพื่อสร้างขวัญ 

กำลังใจในการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่อไป 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. กิจกรรม  

เสนอขอ

พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างขวัญ

และกำลังใจให้แก่

ครู/บุคลากรใน

โรงเรียน 

2. เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ

ทำงานของครู/

บุคลากรในโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 

-ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 มีประสิทธิภาพ

ในการทำงาน 

1.เขียนโครงการ 

เสนอผู้บริหาร

เพื่อขออนุมัติ 

ดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ  

2 - ตรวจสอบ

คุณสมบัติ 

- ดำเนินการ

เสนอขอ

พระราชทานฯ 

3.สรุป รายงาน

ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
-ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ 
 

สิงหาคม 

2564                                        

แบบขอ
พระราชทานฯ 

 

2. กิจกรรมพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างขวัญ

และกำลังใจให้แก่

ครู/บุคลากรใน

โรงเรียน 

2. เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ

ทำงานของครู/

บุคลากรในโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 

-ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานร้อยละ 
100 
 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา มี

1. เขียนโครงการ 

เสนอผู้บริหาร

เพื่อขออนุมัติ 

2. ดำเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการ  

- ตรวจสอบ

คุณสมบัติ 

- แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ประเมิน

ประสิทธิภาพฯ 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
-ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ 
 

กันยายน 

2564                                        

แบบ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

ประสิทธิภาพใน

การทำงาน 

- คณะกรรมการ

พิจารณาเสนอ

เล่ือนขั้นเงินเดือน 

3.สรุป รายงาน

ผล 

3. กิจกรรมประเมิน

วิทยฐานะข้าราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างขวัญ

และกำลังใจให้แก่

ครู/บุคลากรใน

โรงเรียน  

2. เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ

ทำงานของครู/

บุคลากรในโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 

-ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานร้อยละ 
100 
 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา มี

ประสิทธิภาพใน

การทำงาน 

1.เขียนโครงการ 

เสนอผู้บริหาร

เพื่อขออนุมัติ 

2.ดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ  

- ตรวจสอบ

คุณสมบัติ 

- ดำเนินการยื่น

เสนอขอรับการ

ประเมิน 

3.สรุป รายงาน

ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
กิจกรรมประเมิน
วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

สิงหาคม 

2564                                        

แบบ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
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ชื่อโครงการ 4.  โครงการสนับสนุนอัตรากำลัง                                                                                                                                                            

กิจกรรม  1. กิจกรรมสนับสนุนอัตรากำลังจ้างครูและแม่บ้าน   
                        (นายนิกร  เหมือนสมัย) 

 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ท่ี  3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ท่ี  4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานท่ี  2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารบุคคล 

ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 - มีนาคม 2565                                        

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนิกร  เหมือนสมัย 

งบประมาณท้ังส้ิน   291,280 บาท   

  เงินอุดหนุนรายหัว     เงินโครงการเรียนฟรี     เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลง

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็ก  

ปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เปิดสอนต้ังแต่ช้ันปฐมวัยถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ขาด

แคลนครูสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และปฐมวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดจ้างครูสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์

และปฐมวัย เพื่อทำหน้าท่ีสอนนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และปฐมวัย และวิชาอื่นตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน และบริเวณโรงเรียนท่ีมีขนาดกว้างขวาง จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีลูกจ้าง (แม่บ้าน)  

เนื่องจากบุคลากรในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการสถานศึกษา   

ดังนั้นโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการสนับสนุนอัตรากำลัง 

กิจกรรม สนับสนุนอัตรากำลังจ้างครูและแม่บ้านขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. สนับสนุน 

อัตรากำลัง 

 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อสนับสนุนการ

จ้างบุคลากรในการ

ดำเนินงานให้เป็นไป

อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

 

เชิงปริมาณ 

- จัดจ้างบุคลากร 
ร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับ

การพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 

ตามมาตรฐาน

ด้านคุณภาพ

ผู้เรียนและมี

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตาม

นโยบายปฏิรูป

การศึกษา 

1.เขียนโครงการ 

เสนอผู้บริหาร

เพื่อขออนุมัติ 

ดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ  

2. จัดจ้าง

บุคลากร 

จำนวน 2 ราย 

3.สรุป รายงาน

ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ  
291,280 บาท 
1.เงินเดือน
นางสาว 
ปวริศา  มั่นนาค 
173,800 + 
9,480  
= 183,280 บาท 
2.เงินเดือน 
นางวรรณา  
ทัพไทย 
9000* 12 
= 108,000 บาท 
 

เมษายน  

2564 - 

มีนาคม 2565 

แบบติดตาม
และ

ประเมินผล  
 

- แบบสังเกต 
 

- แบบวัด
ความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

นักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
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งบประมาณ 

ชื่อโครงการ 1.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

กิจกรรม    1. กิจกรรมจัดทำแผนบริหารงานงบประมาณ            (นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์) 
   2. กิจกรรมจัดทำ จัดหาแบบพิมพ์บัญชี และทะเบียน         (นางสาวนิลุบล อยู่กล่ำ) 
   3. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร(นางสาวนิลุบล อยู่กล่ำ) 
   4. กิจกรรมพัฒนางานการบริหารการเงินและการบัญชี       (นางสาวนิลุบล อยู่กล่ำ)  
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                          

  ในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์โรงเรียน ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที ่2   ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์ 

งบประมาณท้ังสิ้น   8,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดระบบการบริหารงบประมาณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้กับสถานศึกษา ซึ่ ง 

ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป การจัดระบบการบริหารให้มีความ 

คล่องตัว อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบริหารงบประมาณ และเกิดความพึงพอใจต่อนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ทำงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  ผู้รับบริการทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุและธุรการ การบริหารงานดังกล่าวต้องดำ 

เนินไปตาม ระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  จึงได้

จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ  และงานธุรการ  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ให้สามารถ ดำเนินไปตาม แผน

อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของ โรงเรียนที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตาม

แผนงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนและการพัฒนา โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. กิจกรรมจัดทำ

แผนบริหารงาน

งบประมาณ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหาร

งบประมาณใน

โรงเรียนเป็นตาม

ขั้นตอนและมีระบบ

ถูกต้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

ระบบงาน

การเงนิ การ

บัญชี  ถูกต้อง

ตามระเบียบเป็น

ปัจจุบันและ

สามารถ 

ตรวจสอบได้ใน

ระดับดี 

 

เชิงคุณภาพ 

1. มีแผนบริหาร

งบประมาณ

จำนวน 1 เล่ม 

2. ระบบการ

บริหารงานกลุ่ม

บริหาร

งบประมาณมี

ประสิทธิภาพอยู่

ในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนบริหาร
งบประมาณ
ประจำปี
การศึกษา 2564  
2. จัดวางระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน 
การเงินและพัสดุ
ของโรงเรียน 
3. จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานด้าน
งานการเงินและ
พัสดุ   
4. จัดทำแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
ประจำปี
การศึกษา2564 
5. จัดทำรูปเล่ม
งานแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
6. จัดทำปฏิทิน

ปฏิบัติงาน

งบประมาณ  

ประจำปีฯ 2564 

ใช้เงิน

งบประมาณ

2,000 บาท 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์

ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  

เพ่ือจัดทำแผน

บริหารงาน

งบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม  

2564 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

2. กิจกรรมจัดทำ 
จัดหาแบบพิมพ์
บัญชี และทะเบียน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหาร

งบประมาณใน

โรงเรียนเป็นตาม

ขั้นตอนและมีระบบ

ถูกต้อง  

 

 

 

เชิงปริมาณ 
ระบบงาน
การเงิน การ
บัญชี  ถูกต้อง
ตามระเบียบเป็น
ปัจจุบันและ
สามารถ 
ตรวจสอบได้ใน
ระดับดี 
 
เชิงคุณภาพ 
1. มีแบบพิมพ์
บัญชี และ
ทะเบียน
ครบถ้วน 
2. ระบบการ

บริหารงานกลุ่ม

บริหาร

งบประมาณมี

ประสิทธิภาพอยู่

ในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนบริหาร
งบประมาณ
ประจำปี
การศึกษา 2564  
2. จัดวางระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน 
การเงินและพัสดุ
ของโรงเรียน 
3. จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานด้าน
งานการเงินและ
พัสดุ   
4. จัดทำแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
ประจำปี
การศึกษา2564 
5. จัดทำรูปเล่ม
งานแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
6. จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน
งบประมาณ  
ประจำปี
การศึกษา 2564 

ใช้เงิน
งบประมาณ
2,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดทำ จัดหา
แบบพิมพ์บัญชี 
และทะเบียน 
 

กันยายน  

2564 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

3.กิจกรรมพัฒนา
ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
      
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหาร

งบประมาณใน

โรงเรียนเป็นตาม

ขั้นตอนและมีระบบ

ถูกต้อง 

 

เชิงปริมาณ 
ระบบงาน
การเงิน การ
บัญชี  ถูกต้อง
ตามระเบียบเป็น
ปัจจุบันและ
สามารถ 
ตรวจสอบได้ใน
ระดับดี 
 
เชิงคุณภาพ 
1. มกีารพัฒนา
ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารที่เป็น
ปัจจุบัน 
2. ระบบการ

บริหารงานกลุ่ม

บริหาร

งบประมาณมี

ประสิทธิภาพอยู่

ในระดับดี 

 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนบริหาร
งบประมาณ
ประจำปี
การศึกษา 2564  
2. จัดวางระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน 
การเงินและพัสดุ
ของโรงเรียน 
3. จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานด้าน
งานการเงินและ
พัสดุ   
4. จัดทำแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
ประจำปี
การศึกษา2564 
5. จัดทำรูปเล่ม
งานแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
6. จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน
งบประมาณ  
ประจำปี
การศึกษา 2564 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
2,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนา
ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร
งบประมาณ 
 
 

กันยายน  

2564 

 

 



134 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564                                                             โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

4.กิจกรรมพัฒนา
งานการบริหาร
การเงินและการ
บัญชี      
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณใน
โรงเรียนเป็นตาม
ขั้นตอนและมีระบบ
ถูกต้อง  
 

เชิงปริมาณ 
ระบบงาน
การเงิน การ
บัญชี  ถูกต้อง
ตามระเบียบเป็น
ปัจจุบันและ
สามารถ 
ตรวจสอบได้ใน
ระดับดี 
 
เชิงคุณภาพ 
1. มีแผนบริหาร
งบประมาณ
จำนวน 1 เล่ม 
2. ระบบการ

บริหารงานกลุ่ม

บริหาร

งบประมาณมี

ประสิทธิภาพอยู่

ในระดับดี 

 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนบริหาร
งบประมาณ
ประจำปี
การศึกษา 2564  
2. จัดวางระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน 
การเงินและพัสดุ
ของโรงเรียน 
3. จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานด้าน
งานการเงินและ
พัสดุ   
4. จัดทำแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
ประจำปี
การศึกษา2564 
5. จัดทำรูปเล่ม
งานแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
6. จัดทำปฏิทิน

ปฏิบัติงาน

งบประมาณ  

ประจำปี

การศึกษา 2564 

ใช้เงิน
งบประมาณ
2,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ในการบริหาร
การเงินและการ
บัญชี      
 

กันยายน  

2564 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำเอกสารการเงินอย่างถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะได้รับการ 
ตรวจสอบอยู่เสมอ  
 2. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนบริหารงบประมาณของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง  
 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารการเงินอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 4. งานการเงินและพัสดุของโรงเรียนมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 
 5. โรงเรียนมีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564                                                             โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

ชื่อโครงการ 2.  โครงการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

กิจกรรม  1.  กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
        (นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน และ นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์) 

2.  กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีรายไตรมาส 
     (นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน) 
3.  กิจกรรมติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (รายปีงบประมาณ) 

    (นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์โรงเรียน ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที ่2   ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน 

งบประมาณท้ังสิ้น   13,250  บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล  

ในแต่ละปีงบประมาณ สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ในการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามี

ภาระกลุ่มงานในการบริหารจัดการใน 4 แผนงานได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงาน

บริหารงานทั่วไป โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการภาระแผนงานดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและ

ทุกกลุ่มงานโดยการมีส่วนร่วม ของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และมีเมื่อการดำเนินงานตามโครงการมีการ

สรุปรายงานโครงการ มีการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพ่ือให้การตรวจสอบได้  
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1.  กิจกรรมจัดทำ

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการของแต่
ละฝ่าย และกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ระเบียบและสนอง
ต่อนโยบาย 
 

มีโครงการของ

แต่ละฝ่าย

รวบรวมจัดทำ

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีจำนวน 

1 เล่ม 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนบริหาร
งบประมาณ
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 
2. จัดทำรูปเล่ม
งานแผน
บริหารงาน
งบประมาณ 
3. จัดทำปฏิทิน

ปฏิบัติงาน

งบประมาณ  

ประจำปี

งบประมาณ 

2564 

ใช้เงิน

งบประมาณ

7,250 บาท 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร  และ 

อาหารว่าง ในการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำ

แผนบริหาร

งบประมาณ

ประจำปี

งบประมาณ 

2564 

  

กุมภาพันธ์ 

2565 

แบบประเมิน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

2. กิจกรรมติดตาม

และประเมินผลการ

ดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ

ประจำปรีายไตรมาส 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมและการใช้
จ่ายเงินตาม
โครงการของแต่ละ
ฝ่าย และกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ระเบียบขั้นตอน 
 

ร้อยละ 80 ของ

โครงการและ

กิจกรรมได้รับ

การติดตามและ

ประเมินผลตาม

รายไตรมาส 

 

1. จัดทำแบบ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

2. ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

ใช้เงิน

งบประมาณ

3,000 บาท 

-ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ 
ในการติดตาม

และประเมินผล

การดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีรายไตร

มาส 

 

กุมภาพันธ์ 

2565 

แบบสำรวจ 

3. กิจกรรมประเมิน

และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำปี 

(รายปีงบประมาณ) 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมและการใช้
จ่ายเงินตาม
โครงการของแต่ละ
ฝ่ายและกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี

ประเมินผลการ

ดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี (ราย

ปีงบประมาณ) 1 

ครั้ง/ปี 

- ประเมินผลการ

ดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี (ราย

ปีงบประมาณ) 

ใช้เงิน

งบประมาณ

3,000 บาท 

-ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการ
ประเมินและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจำปี (ราย
ปีงบประมาณ) 
 

กุมภาพันธ์ 

2565 

แบบประเมิน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

ระเบียบและสนอง
ต่อนโยบาย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ

ประจำปีรายไตรมาส และติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (รายปีงบประมาณ ) ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้

โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด 
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ชื่อโครงการ 3.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
กิจกรรม  1. กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

       (นางสาวศิรินธร ดงเรืองศรี และ นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์) 

  2. กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

       (นางสาวศริินธร ดงเรืองศรี และ นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์) 

 

 สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที ่6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                          

    ในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที ่5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที ่2   ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 –  มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิรินธร ดงเรืองศรี /นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์  

งบประมาณท้ังสิ้น   4,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการ

จัดซื้อ หรือจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่ง 

สำคัญซึ่งทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการหลายประเภทก็ยังไม่เพียงพอกับการพัฒนาศักยภาพ ของครู

และนักเรียน จึงต้องระดมทรัพยากรจากองค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ เพียงพอต่อความ

ต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา เช่นระดมทรัพยากรในเรื่องการเงิน วัสดุอุปกรณ์ ทุนการศึกษาเพ่ือการจัด 

การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและนักเรียนอย่างแท้จริง 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. การระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดการ
ระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้
นักเรียนได้รับ
สวัสดิการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 

1. ระดมทรัพยากร

ในเรื่องเงินบริจาค 

วัสดุ อุปกรณ์ สื่อฯ

และด้านบุคลากรไม่

น้อยกว่าปีละ                 

100,000  บาท   

2. นักเรียนมีความรู้

เต็มศักยภาพจาก

การระดมทรัพยากร

มาจัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ เพ่ือการ

เรียนรู้ คิดเป็นร้อย

ละ 80 

 

เชิงคุณภาพ  

1. จัดการศึกษาและ

พัฒนากิจกรรมของ

โรงเรียนได้ครบทุก

ด้าน  

2. มีวัสดุและ

ครุภัณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน  

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนการระดม
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนบริหาร
งบประมาณ
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
2,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ในการ จัดทำ
แผนการระดม
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 
 

กันยายน 
2564 
 

แบบประเมิน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

2. กิจกรรมการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือบริหาร
และจัดการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้
นักเรียนได้รับ
สวัสดิการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือบริหารการ

ระดมทรัพยากรใน

เรื่องเงินบริจาค วัสดุ 

อุปกรณ์ สื่อฯและ

ด้านบุคลากร 

 

เชิงคุณภาพ  

1. จัดการศึกษาและ

พัฒนากิจกรรมของ

โรงเรียนได้ครบทุก

ด้าน  

2. มีวัสดุและ

ครุภัณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน  

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนการระดม
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนบริหาร
งบประมาณ
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
4,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดทำแผนบริหาร
การระดม
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 
 

สิงหาคม 
2564 

 

แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนดำเนินงานทุกงานสำเร็จตามเป้าหมาย  

 2. โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี  

 3. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
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ชื่อโครงการ 4.  โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
กิจกรรม  1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ (แบบรูปรายการ) 

                          (นางชุติกาญจน์ เวหา) 

   2. กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมและจำหน่ายทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 

       (นางสาวนิรนันท์ พูลสมบัต)ิ 

   3. กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง       

                                  (นางสาวนิรนันท์ พูลสมบัติ) 

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นสถานศึกษา ข้อที่ 6 ด้านการบริหารจัดการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 2   ตัวชี้วัดที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 –  มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางชุติกาญจน์  เวหา 
งบประมาณท้ังสิ้น   8.000 บาท 
   เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง4  ในฝ่ายต่างๆการบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
จะต้องดำเนินงานในระบบ e-gp ต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ
การทำงานในการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย ให้สามารถดำเนินไปตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความ
ต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงต่างๆที ่เกี ่ยวข้อง เป็นไป อย่างถูกต้อง เพ่ือ
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงาน
ของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและการทำงาน
ที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอยีดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. กิจกรรมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์  
(แบบรูปรายการ)  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
กับความต้องการ
และมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 100 ของ
การจัดหาพัสดุ
และสินทรัพย์มี
ความเพียงพอต่อ
ความต้องการ         
 

1. ประชุมชี้แจง 
การดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 
2564 
2.จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ ์
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 
3. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
2,000บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดกิจกรรม 
จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์  
(แบบรูปรายการ) 

สิงหาคม 
2564 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรมจัดทำ
ทะเบียนคุม และ
จำหน่ายทรัพย์สิน/
ครุภัณฑ์ 

 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดทำ ระบบ
ฐานขอ้มูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือกำหนด
รูปแบบรายการหรือ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100
ของการควบคุม 
ดูแล บำรุงรักษา 
พัสดุสินทรัพย์
เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง ครบถ้วน  
2. ระบบ
ฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 

1. ประชุม
วางแผนการดำ 
เนินโครงการ 
พัฒนาระบบงาน 
บริหารพสัดุและ
สินทรัพย์  
2. จัดทำ 
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินที่เป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ให้
เป็น ปัจจุบัน ทั้ง 

ใช้เงิน
งบประมาณ
3,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดทำทะเบียนคุม 
และจำหน่าย
ทรัพย์สิน/
ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

สิงหาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอยีดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

คุณลักษณะเฉพาะ
และจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เพ่ือควบคุม ดูแล
บำรุงรักษา และ
จำหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

 
 

ได้รับการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
ระเบียบสามารถ
ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 100  
 
 เชิงคุณภาพ      
 1. รูปแบบ
รายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ
และจัดซื้อจัดจ้าง
มีความถูกต้อง 
ชัดเจน  

ที่ซื้อหรือจัดหา
จากเงิน
งบประมาณและ
เงิน นอก
งบประมาณ  
ตลอดจนที่ได้จาก
การบริจาคที่ยัง 
ไม่ได้บันทึกคุมไว้
โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา  
วันเวลาที่ ได้รบั
สินทรัพย์ 
3. จัดทำ เอกสาร
แบบรูปรายการ
หรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์   
สิ่งก่อสร้างใน
กรณีท่ีเป็นแบบ
มาตรฐาน 
4. จัดซื้อจัดจ้าง  
โดยตรวจสอบ
งบประมาณ  
รายละเอียด  เกณฑ์  
คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ  จ่าย/ขาย
แบบรูป รายการ
หรือคุณลกัษณะ
เฉพาะ พิจารณาซอง
โดย คณะกรรมการ   
จดัทา สัญญาและ
เมื่อตรวจรับงานให้ 



146 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564                                                             โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอยีดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

มอบเรื่องแก่
เจ้าหน้าที่การเงิน
วางฎีกาเบิกเงินเพ่ือ
จ่ายแกผู่้ขาย/ผู้จ้าง 
5. ตรวจสอบสภาพ
และบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทั้งก่อน 
และหลังการใช้งาน
สำหรับทรัพย์สินที่
มีสภาพไม่ สามารถ
ใช้งานได้ให้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้น
พิจารณาและ ทำ
จำหน่ายหรือขอรื้อ
ถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง 
6. รายงานผล
การปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอยีดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

3. กิจกรรมพัฒนา
งานพัสดุ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนา
ระบบงานพัสดุให้
สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการจัดหา
พัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) 
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและ ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

1.ระบบงานพัสดุ
มีความ 
สอดคล้องกับ
การดำเนินการ 
ตาม พรบ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
 
 
 

1. ประชุมชี้แจง 
การดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 
2564 
2. วางแผนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
เสนออนุมัติแผน 
3. ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
4. รายงานผล
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
3,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดกิจกรรม 

พัฒนางานพัสดุ 

 

สิงหาคม 
2564 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

 



148 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564                                                             โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การจัดหาพัสดุและสินทรัพย์มีความเพียงพอต่อความต้องการ         
2. มีการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา พสัดุสินทรัพย์ทั่วถึง ครบถ้วน  

3. ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระเบียบสามารถตรวจสอบได้ 

4. การจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงานและการ

ดำเนินการ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
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ชื่อโครงการ     5. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
กิจกรรม 1. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  (ปฐมวัย) 

    (นางรัตญา พรมคำน้อย) 
  
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม              

ในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กร       

เชิงรุก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็น สากล  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการ     

ตัวบ่งชี้ที่  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                                

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 –  มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรัตญา พรมคำน้อย 

งบประมาณทั้งสิ้น   2,000  บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารและจัด
การศึกษาในด้านวิชาการ   งบประมาณการ  บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป เพราะการบริหารและจัด
การศึกษาเป็นมาตรฐานหนึ่งในสี่ด้านทางมาตรฐาน    หากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก็จะส่งผล   ให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการดำเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหาร และ
สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหารการจัดการ อย่างมีคุณภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับ
การจัดการศึกษา  
 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมี
กิจกรรมกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย และกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบสนองต่อนโยบาย และกิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย (SAR) เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน         
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา

เบิกงบ

ดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1.  กิจกรรมจัดทำ

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการของแต่
ละฝ่าย และกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ระเบียบและสนอง
ต่อนโยบาย 
 

มีโครงการของ

แต่ละฝ่าย

รวบรวมจัดทำ

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีจำนวน 

1 เล่ม 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
การศึกษา 2564 
2. จัดทำรูปเล่ม
งานแผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 2564 
3. จัดทำปฏิทิน

ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี

การศึกษา 

 

ใช้เงิน

งบประมาณ

2,000 บาท 

1. ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ กระดาษ 

A4  

2. ค่าอาหาร ใน

การจัด ประชุม

เชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปี 

 

 

กุมภาพันธ์ 

2565 

แผนปฏิบัติการ

1 เล่ม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและ

สนองต่อนโยบาย                                                                                                         

          2. บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          3. มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
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บริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ        1.  โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
กิจกรรม      1. กิจกรรมเชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (วันสำคัญ) 
          (นายเธนศ บันลือเขตต์, นายนนทนันท์ นาซอน, และนางสาวสุทิศา หนูปก) 
       2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา  
           (นายเธนศ บันลือเขตต์, นายรณยุทธ หาญประชุม,และนางกัลทิมา บันลือเขตต์) 

    3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   
                 (นางสาวสมฤทัย เจริญสุข,และนายนนทนันท์ นาซอน)     

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่  1    ตัวชี้วัดที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเธนศ บันลือเขตต์ 
งบประมาณท้ังสิ้น   29,000  บาท   

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นชาติอย่างชัดเจน และเป็นประเทศ    
ที่มีประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญท่ีแสดงออกถึงความเคารพนับถือในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อย่างมากมาย อาทิ วันจักรี วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น 
          เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ เคารพเทิดทูนชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาได้อย่างถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็น
ผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนรวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมเชิดชู
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
(วันสำคัญ) 
  
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถประพฤติตน 
ตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนมี
ความจงรัก ภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
และประพฤติตน
ตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ  
100 มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และประพฤติตน
ตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 
 

1.ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2.ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3.ประชุม
คณะทำงาน  
วางแผน
ดำเนินการ 
4.ดำเนินการตาม
แผน 
 

ใช้เงินงบประมาณ 
11,000 บาท 
(อนุบาล) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม  
1,000 บาท 
(ประถม-มัธยม) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
10,000 บาท 
 
 

พฤษภาคม 
2564 – 
มีนาคม 2565 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบ
การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. จัดพิธีมอบ
หลักฐานการจบ
การศึกษานักเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาล 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
2. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นอนุบาล 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   
3. เพ่ือใหน้ักเรียน
เกิดความรักความ
ผูกพันรวมทั้งมีเจต
คติท่ีดีต่อ
สถานศึกษาตนเอง 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนชั้น
อนุบาล  
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ทุกคน ที่
จบการศึกษาข้ัน
สูงสุดของ
โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 
2564 ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศและมอบ
หลักฐานทางการ
ศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนชั้น
อนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3  ทุกคน ที่จบ
การศึกษาข้ัน
สูงสุดของ
โรงเรียน ปี
การศึกษา 
2564 เขา้ร่วม
กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศและมอบ
หลักฐานทางการ

1. ประชุม
คณะกรรมการ 
เพ่ือจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนที่
เรียนจบขั้นสูงสุด
ของโรงเรียน เกิด
ความ 
รักความผูกพัน 
และมีเจตคติท่ีดี
ต่อสถานศึกษา
ตนเอง จึงจัดทํา
โครงการปัจฉิม
นิเทศและมอบ
หลักฐาน 
ทางการศึกษา 
นักเรียนชั้น
อนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   
2. แตง่ตั้งครู
รับผิดชอบจัดทํา
โครงการ 
3. จัดทําโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ และ
มอบหลักฐาน
ทางการศึกษา 
นักเรียนชั้น
อนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ใช้เงิน
งบประมาณ
16,000 บาท 
(อนุบาล) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 5,000 
บาท 
(ประถม-มัธยม) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 8,000 
บาท 
2) ค่าสถานที่จัด
กิจกรรม 3,000 
บาท 
 

15 – 30 
มีนาคม  
2565 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต  
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ศึกษา เกิดความ
รักความผูกพันมี
เจตคติที่ดี 
ต่อสถานศึกษา 
สามารถเรียนรู้
และพัฒนา
ตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม ให้
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ผู้เรียน 
4. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
5. แตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
โครงการ 
6. สรุป 
ประเมินผล 
รายงานโครงการ 

3. กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใหน้ักเรียน 
ได้รู้จักการออมเงิน 
 

 นักเรียนทุกคน
สามารถออมเงิน
ผ่านธนาคาร
โรงเรียนได้ 

1. ครูผู้ดูแล
ติดต่อประสาน 
งานกับธนาคาร
ออมสินเรื่องการ
จัดตั้งธนาคาร
โรงเรียน 
2. จัดเตรียม
สถานที่ที่จะใช้
เป็นธนาคาร
โรงเรียน 
 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
2,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 2,000 
บาท 
 
 
 

กรกฎาคม
2565 
 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2. นักเรียนสามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
        3. นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ที่จบการศึกษามีความรัก
ความผูกพัน และมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาตนเองสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

4. นักเรียนทุกคนรู้รักการจัดสรรเงินของตนเองเอง มีเงินออมโดยสามารถออมเงินผ่านธนาคารโรงเรียนได้ 
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ชื่อโครงการ       2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม      1.กิจกรรมธนาคารขยะ 
       (นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง, และนางสาวรัตนพร บุญเรือง)        

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่  1    ตัวชี้วัดที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มิถุนายน 2564 - มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง, นางสาวรัตนพร บุญเรือง 
งบประมาณท้ังสิ้น   2,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีจำนวนนักเรียนมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณขยะทีเกิดขึ้น
จากกิจกรรมในด้านต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดตั้งภาชนะถังขยะ
รองรับตามจุดต่างๆ โดยขยะภายในอาคารเรียนให้บุคลากรประจำอาคารเป็นผู้จัดเก็บ ส่วนขยะจากพื้นที่อื่นๆ 
โดยรอบโรงเรียนให้บุคลากรพื้นที่จัดเก็บก่อนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะมารวบรวมเพื่อไปกำจัดทิ้ง
ภายนอก และในการทิ้งขยะภายในโรงเรียนทั้งที่ยังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะทีชัดเจนแต่อย่างใด ทำให้ปริมาณ
ขยะที่ต้องนำไปกำจัดมีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนในอนาคตได้  

เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมธนาคาร
ขยะ 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมี
จิตสำนึกในการคัด
แยกขยะ และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคัดแยก
ขยะได้ถูกต้อง 
  
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80  
นักเรียนมี
จิตสำนึกในการ
จัดการขยะและ

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการ 
3. แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
4. รับฝากขยะ 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
2,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม  

สิงหาคม 
2564 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ภายในโรงเรียน และ
ชุมชน 
2. เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักการเปลี่ยนขยะ
ให้เป็นเงิน รู้จัก
ประหยัด 
 

การรักษา
สิ่งแวดล้อม  
 

5. ติดต่อร้านรับ
ซื้อขยะ เดือนละ 
1 ครั้ง  
6, จัดทำบัญชี 
7. ประเมินผล
และสรุปผล 
8. รายงานผล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. นักเรียนและประชาชนเกิดแนวคิดท่ีดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยและเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่าง ๆว่าวัสดุ
บางประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 

2. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาของบุคลากรหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น  

3. นักเรียนได้แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ        3. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม    1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านประสานผู้ปกครอง 
       (นางสาวสมฤทัย เจริญสุข, นายอนุรักษ์ เทพกรณ์, และนางสาวสร้อยสุดา เรืองคำ) 
    2. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      (นายศตวรรษ  เห็มราช, และนายอนุรักษ์ เทพกรณ์)         

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่  1    ตัวชี้วัดที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสมฤทัย เจริญสุข 
งบประมาณท้ังสิ้น   3,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพ 
ชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือ เยาวชน ที่อยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบดว้ย 
พ่อ แม่ ซึ่งมีเวลาให้ลูก ๆ น้อยลง บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน 
ทำให้การดูแลเยาวชนไม่ทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ
เยี่ยมบ้านขึ้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกท้ังยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมเยี่ยม
บ้านประสาน
ผู้ปกครอง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้
พูดคุยกับผู้ปกครอง
และได้รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

ครทูีป่รึกษาได้
ทราบสภาพความ
เป็นอยู่ของผู้เรียน 

1. ให้ครูที่ปรึกษา
ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่ได้รับ
ทุนยากจนทุกคน 
2. ครูที่ปรึกษา
สรุปการเยี่ยม
บ้านส่งครูผู้ดูแล
โครงการ 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,500 บาท 
(ประถม-มัธยม
500/อนุบาล
1,000) 
 

มิถุนายน 
2564- 
กรกฎาคม 
2564 

- แบบรายงาน
การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมป้องกัน
และแก้ปัญหา 
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้โทษของยา
เสพติดและสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดได้ 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ 

1. ประชุม 
วางแผน แต่งตั้ง
คณะทำงาน
กำหนดกิจกรรม
ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติด 
2. ดำเนินการ
ตามแผน  
3. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน  
4. สรุป/รายงานผล 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,500 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 1,500 
บาท 
 

สิงหาคม 
2564 
 
 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูปรึกษาได้ทราบสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียน ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและได้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
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ชื่อโครงการ         4. โครงการกิจการนักเรียน 
กิจกรรม     1. กิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิงบวก  
        (นายเอกรัตน์ ทับทิม) 

    2. กิจกรรมสภานักเรียน  
       (นายรณยุทธ หาญประชุม)        

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่  1    ตัวชี้วัดที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2564- มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรณยุทธ หาญประทุม 
งบประมาณท้ังสิ้น   5,500 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมส่งเสริม
วินัยเชิงบวกในชั้น
เรียน 
  
วัตถุประสงค์ 
นักเรียนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

ร้อยละ 100  
ของห้องเรียน
ทั้งหมดใน
โรงเรียน  
ได้รับการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
วินัยเชิงบวกใน
ชั้นเรียน  

1. จัดตั้งคณะ
ดำเนินการ
โครงการ 
2. จัดทำโครงการ
ห้องเรียนทุกด้าน 
เช่น การไหว้ การ
พูด การเข้าแถว  
3.สรุป/
ประเมินผล 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 500 
บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 500 
บาท 
 

กรกฎาคม  
2564 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมสภา
นักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้และปฏิบัติตน
ตามหลัก
ประชาธิปไตยได้ 
 
 

ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ร้อยละ 
100 

1.ประชุมวางแผน 
2. เลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 
3. จัดตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียนใน
โรงเรียนสาราวัต
นักเรียน 
4.ดำเนินการตาม
โครงการ 
5.สรุป ประเมินผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
5,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 5,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
ผลคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง และปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ        5. โครงการความปลอดภัย 
กิจกรรม      1. กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยจราจร/อบรมลูกเสือจราจร  
                                    (นายรณยุทธ หาญประชุม, และนายเอกรัตน์ ทับทิม)        

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่ 3   ตัวชี้วัดที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน 1-30 กรกฎาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรณยุทธ หาญประชุม 
งบประมาณท้ังสิ้น   10,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็น แผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 นั้น มีหลักการสำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู ้มีความรู ้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ในฐานะหน่วยงานหลัก
ในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนยุทธศาสตร์ที่ 1. การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ด้านการจราจร 
เพ่ือให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ ในการอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งจะ
ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญก็คือลูกเสือ ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้อย่างถูกต้องโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 จึงได้จัดการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจรขึ้นเพื่อจะได้อำนวยความปลอดภัยด้าน
จราจร และดูแลส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีจราจรของสถานศึกษา  
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรม
เสริมสร้างระเบียบ
วินัยจราจร/อบรม
ลูกเสือจราจร   
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ลูกเสือ 
เนตรนารีมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายจราจร 
และการใช้รถใช้ถนน 
อย่างปลอดภัย
นำไปใช้ในการดำ 
เนินชีวิตประจำวันได้
อย่างปลอดภัยและมี
ความสุข 
2. เพ่ือให้ลูกเสือ 
เนตรนารี มีทักษะ
การใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีดใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
การอำนวยความ
ปลอดภัยด้าน
การจราจร 
3. เพื่อให้ลูกเสือ 
เนตรนารี จัดตั้ง
เครือข่ายการบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคม 
ด้านการจราจรของ
ลูกเสือใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. จัดฝึกอบรม
ลูกเสือ เนตรนารี
ในสถานศึกษา 
จำนวน 1 วัน 
2.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็น
ลูกเสือ หรือ
เนตรนารีใน
โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1 ทุกคน 
คน 
เชิงคุณภาพ 
2.ลูกเสือ เนตร
นารี มีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องวิชาการ
จราจร 
สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมี
ความสุขและ
ปลอดภัย 
2. ลูกเสือ เนตร
นารี มีทักษะการ
ใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณ 

1.ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2.แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม 
3.ดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
4.ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
5.จัดทำรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
10,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 8,000 
บาท 
2).ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
2,000 บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต  
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

นกหวีดในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
อำนวยความ
ปลอดภัยด้าน
การจราจร 
3.ได้ฟ้ืนฟู
กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี จราจร
ในการ
สถานศึกษา 
สามารถเป็น
กำลัง 
หลักช่วยเหลือใน
กิจกรรมอ่ืนๆใน
โรงเรียนได้ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

2. ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความ
ปลอดภัยด้านการจราจร 

3. ลูกเสือ เนตรนารี จัดตั้งเครือข่ายการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ เนตร
นารี ในสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ        6. โครงการส่งเสริมความเป็นไทย 
กิจกรรม     1. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหน้าเสาธงและสวดมนต์ไหว้พระ 
         (นายนนทนันท์ นาซอน) 
     2. กิจกรรมยกย่องความดี (บันทึกความดี) 
        (นางสาวรัตนพร บุญเรือง, และนางสาวกนกวรรณ ปานกลาง)        

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่  1    ตัวชี้วัดที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2564 - มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนนทนันท์ นาซอน 
งบประมาณท้ังสิ้น   2,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 จากสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดสังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่ 
ละเลยวัฒนธรรมดั้งเดิมส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ ่งได้ละเลยวัฒนธรรมและ
ภาพลักษณ์ของคนไทย ค่านิยมการดำเนินชีวิต เครื่องแต่งกายกิริยามารยาท ศิลปวัฒนธร รม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  

ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องปลูกฝังให้เยาวชนในวัยเรียน ได้ตระหนัก  เห็นคุณค่า สืบทอดและรักษาเอกลักษณ์
ไทยเอาไว้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมปลูก
จิตสำนึกหน้าเสาธง
และสวดมนต์ไหว้
พระ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกจิตสำนึกที่ดี
หน้าเสาธงและ
สวดมนต์ไหว้
พระเป็นประจำ
ทุกวัน 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการตาม
แผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 500 
บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 500 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมบันทึก
ความดี 
 
วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการทำ
ความดี  

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีสถิติ
การทำความดี 
เพ่ือประกาศเป็น
คุณความดีแก่
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง  
และบุคลกรใน
โรงเรียนมีความ
พึงพอใจต่อ
กิจกรรมบันทึก
ความดี 
 

1.วางแผน
กิจกรรม 
2.เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุม
ปรึกษาหารือดำ 
เนินการ 
4.ดำเนินการ 
5.สรุปและ
รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
1,500 บาท 
- ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม  

สิงหาคม  
2564 

- ประเมินจาก
สภาพจริง 
-แบบสอบถาม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเห็นความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดความหวงแหนของคนใน
ชาติ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
  2. ส่งเสริมพฤติกรรมและแรงจูงใจในการทำความดีให้แก่นักเรียนทุกคน 
  3. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลกรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบันทึกความดี 
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ชื่อโครงการ        7. โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม     1. กิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
       (นายธีรพงษ์ กันทะวงค์, นางกัลทิมา บันลือเขตต์) 

2. กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลมในห้องเรียน 
   (นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง, นายอนุรักษ์ เทพกรณ์) 
3. กิจกรรมปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงสัญญาณในโรงเรียน 
   (นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง) 
4. กิจกรรมติดตั้งตาข่ายห้องดนตรี   

             (นางสาวสมฤทัย เจริญสุข)  
5. กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล  
   (นางสาวสมฤทัย เจริญสุข) 
6. กิจกรรมสร้างห้องเก็บเก้าอ้ีอุปกรณ์ข้างหอประชุม   
   (นายศตวรรษ เห็มราช) 
7. กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงรั้วที่ชำรุดด้านข้างโรงเรียน 

             (นายธีรพงษ์ กันทะวงค์) 
8. กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำดื่ม 
   (นายรณยุทธ หาญประชุม) 
9. กิจกรรมปรับปรุงจุดรับ-ส่งนักเรียน 
   (นายรณยุทธ หาญประชุม ) 
10. กิจกรรมปรับปรุงป้ายสถานที่ต่างๆ   
     (นายธีรพงษ์ กันทะวงค์) 
11. กิจกรรมปรับปรุงอาคารคหกรรม 
     (นายอนุรักษ์ เทพกรณ์) 
12. กิจกรรมปรับปรุงอาคารอำนาจวาสนา (ชั้นบนอนุบาล)   
     (นายอนุรักษ์ เทพกรณ์) 
13. กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด 
     (นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง) 
14. กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนห้องพละ 
     (นายศตวรรษ เห็มราช) 
15. กิจกรรมติดตั้งตาข่ายอาคารอเนกประสงค์ 
     (นายเอกรัตน์ ทับทิม) 
16. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หลังเสาธง 
     (นายธีรพงษ์ กันทะวงค์) 
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17. กิจกรรมติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นสำหรับมัธยม 
     (นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง) 
18. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
     (นางกัลทิมา บันลือเขตต์) 
19. กิจกรรมปรับปรุงป้ายโรงเรียน 
     (นายอนุรักษ์ เทพกรณ์) 
20. กิจกรรมสร้างรั้วโรงเรียน 
     (นางสาวปุณยนุช พิมพา) 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2564-  มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรณยุทธ หาญประชุม 
งบประมาณท้ังสิ้น   647,933 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมี ปัญญา มี
ความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และ
รักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จึงจัดโครงการการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การจัดทำ
ห้องเก็บเครื่องมือการงานอาชีพให้มีความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับ
นักเรียน มีห้องในการจัดเก็บอุปกรณ์ในการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะในกลุ่มสาระการงานอาชีพเพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เครื่องมือต่างๆให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนช่วยสงเสริมในการเรียนการสอนให้นักเรียนในโรงเรียนมีทัศนะคติที่ดีใน
การประกอบอาชีพตามหลักเศษกิจพอเพียงต่อไป 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมทำความ
สะอาดอาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบการ 
 
วัตถุประสงค์ 
   โรงเรียนมีอุปกรณ์
ทำความสะอาดและ
ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ร้อยละ 100  
ของห้องเรียน
จำนวน 30 ห้อง 
ได้รับการจัดสรร
ผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทำความ
สะอาด 
 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการตาม
แผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
30,000 บาท 
(อนุบาล5,000 

บาท) 
(ประถม-มัธยม
25,000 บาท) 
  
 

มิถุนายน 
2564 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและพัด
ลมในห้องเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
ห้องเรียนที่เพียงพอ 
เพ่ือบรรยากาศที่ดี
ในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในห้องเรียน 
มีบรรยากาศที่ดี
ภายในห้องเรียน 

จัดหาหลอดไฟ
สายไฟ ปลั๊กไฟ
สวิตช์ไฟและ
ติดตั้งพัดลมในจุด
ที่ไม่มีแสงสว่าง 
ไม่มีพัดลม ใน
โรงเรียน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
10,000 บาท  
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
10,000 บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

3. กิจกรรมปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สาย/เสียงสัญญาณ  
ในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมจุดกระจายเสียง
บริเวณอาคารเรียน
ใหม่ ,หน้าห้องสมุด
,หน้าโรงเรียนและ
อาคารเอนกประสงค์
ด้านล่าง 
เพ่ือปรับปรุงและ
บำรุงรักษาเสียง
สัญญาณเวลาให้
ทำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย
และและเพ่ิมจุด
กระจายเสียง
สัญญาณทั้ง 4 
จุดระบบเสียง
สัญญาณได้รับ
การปรับปรุงและ
บำรุงรักษาให้
ทำงานได้อย่าง
เตม็ประสิทธิ 
ภาพ 
 

1.จัดหาปรับปรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์
เสียงสัญญาณให้
มีประสิทธิภาพ 

ใช้เงิน
งบประมาณ
10,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
10,000 บาท 
   

กรกฎาคม 
2564 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

4. กิจกรรมติดตั้ง 
ตาข่ายห้องดนตรี  
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือป้องกันสัตว์
ปีกท่ีเข้าอาศัยและ
ป้องกันโรค 

1. ติดต้ังติดตั้งตา
ข่ายรอบห้อง
ดนตรีด้านบน 
โดยรอบห้อง
ดนตรี 
2. ร้อยละ 80 
ของการ
แก้ปัญหา/
ป้องกัน สามารถ
ป้องกันสัตว์ปีก
ได้ 
 

1.ดำเนินการ
จัดหาตาข่าย
ล้อมรอบห้อง
ดนตรี 
3.สรุปผลการ
ดำเนินงาน/
รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
10,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
10,000 บาท 
 

สิงหาคม 
2564 
 

-ประเมินจาก
สภาพจริง 



171 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564                                                               โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 4 

 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

5. กิจกรรมปรับปรุง
ห้องพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือซ่อมแซม
ปรับปรุง และ
อำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียนที่เข้า
ใช้บริการห้อง
พยาบาล 
 

- มีห้องพยาบาล
ที่สะดวกเหมาะ
แก่การดูแล
นักเรียนที่
เจ็บป่วย 

1. สำรวจจุดที่
ชำรุดและ
อุปกรณ์ที่ชำรุด
ในห้องพยาบาล 
2. ติดต่อ
ผู้รับเหมาในพ้ืนที่
ทำเรื่องจัดจ้าง
และจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่ชำรุด 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
5,000 บาท 
1) ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซมห้อง
พยาบาล 5,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

-ประเมินจาก
สภาพจริง 

6. กิจกรรมสร้าง
ห้องเก็บเก้าอี้
อุปกรณ์ข้าง
หอประชุม  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีห้องเก็บ
เก้าอ๊ีอุปกรณ์ข้าง
หอประชุมได้มีความ
สวยงาม เป็น
ระเบียบ เป็นสัดส่วน 
มีความสะดวกต่อ
การให้บริการกับ
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้มา
ติดต่อต่าง ๆ 
  

เชิงปริมาณ 
1.มีห้องห้องเก็บ
เก้าอ้ีอุปกรณ์ข้าง
หอประชุม 1ห้อง
ที่พร้อมใช้งาน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้รับบริการ
ห้องเก็บเก้าอ้ี
อุปกรณ์ข้าง
หอประชุม  มี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม
ของห้อง และมี
การบริการที่เป็น
ระบบรวดเร็ว 
เอ้ือต่อการใช้
งาน 
 

1.วางแผน
กิจกรรม 
2.เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุม
ปรึกษาหารือ 
ดำเนินการ 
4.ดำเนินการ 
5.สรุปและ
รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
20,000 บาท 
1.ค่าจ้างเหมา
จัดสร้างห้องเก็บ
เก้าอ๊ี 20,000 
บาท 

สิงหาคม 
2564 

-ประเมินจาก
สภาพจริง 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

7. กิจกรรม
ซ่อมแซมปรับปรุง
รั้วท่ีชำรุดด้านข้าง
โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีรั้วแบ่ง
พ้ืนที่ระหว่าง
โรงเรียนและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลอย่าง
ชัดเจน อีกท้ังยังเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1.มีรั้วแบ่งพ้ืนที่
ระหว่างโรงเรียน
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 
 
เชิงคุณภาพ 
1.เพ่ือความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของ
โรงเรียน 

1.วางแผน
กิจกรรม 
2.เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุม
ปรึกษาหารือ 
ดำเนินการ 
4.ดำเนินการ 
5.สรุปและ
รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
20,000 บาท 
1.ค่าจ้างเหมา
จัดสร้างรั้วแบ่ง
พ้ืนที่ระหว่าง
โรงเรียนและ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 20,000 
บาท 

กรกฎาคม 
2564 

-ประเมินจาก
สภาพจริง 

8. กิจกรรมปรับปรุง
ระบบน้ำดื่ม  
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สภาพของ
ระบบน้ำดื่มดีและ
เหมาะสม 
2. เพ่ือให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอต่อ
การให้บริการ 
3. เพ่ือความ
ปลอดภัยต่อนักเรียน
และบุคลากร 
4. เพ่ือให้มี
สาธารณูปโภค 
ที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 
1. มีน้ำดื่มท่ี
เพียงพอและ 
ถูกสุขอนามัย  
เชิงปริมาณ 
2. นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน ได้รับ
น้ำดื่มที่สะอาด
และปลอดภัย  

1.วางแผน
กิจกรรม 
2.เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุม
ปรึกษาหารือ 
ดำเนินการ 
4.ดำเนินการ 
5.สรุปและ
รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
20,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
18,000 บาท 
2) ค่าแรงในการ
ดำเนินการ  
2,000 บาท 
 

มิถุนายน 
2564 

- ประเมินจาก
สภาพจริง 
-แบบสอบถาม 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

9. กิจกรรมปรับปรุง
จุดรับส่งนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักเรียน 
มีที่พักสำหรับรอรถ
รับส่งหลังเลิกเรียน 
2.เพื่อความความภัย
สำหรับนักเรียนขณะ
รอรถรับส่ง 

1.ลดอุบัติเหตุใน
สถานศึกษา 
2.เพิ่มความเป็น
ระเบียบในการ
จัดโซนรับ
นักเรียน 
 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการตาม
แผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
20,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
20,000 บาท 
 

มิถุนายน 
2564 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

10. กิจกรรม
ปรับปรุงป้าย
สถานที่ต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
โรงเรียนมีห้องเรียน
พร้อมป้ายชื่อคุณครู
ประจำชั้นทุกห้อง 
 

ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนจำนวน 
30 ห้อง มีป้าย
ระบุชื่อคุณครู
ประจำชั้นทุก
ห้อง 
 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการตาม
แผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
5,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 5,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

11. กิจกรรม
ปรับปรุงอาคาร 
คหกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือต้องการปรับ 
ปรุงอาคาร 
คหกรรมที่มีสภาพที่
ทรุดโทรมมาก ให้
กลับมาใช้งานได้
ปกติเหมือนเดิม 
และมีสภาพอาคารที่

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนจำนวน 
850 คน มี
สถานที่สำหรับ
เรียนเกี่ยวกับ
การงานอาชีพ 
และใช้เก็บ
อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่
เกี่ยวกับการงาน
อาชีพ 
 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการตาม
แผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
40,000 บาท 
1) ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงอาคาร 
คหกรรม 40,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ดูสวยงามเหมือนเดิม
หรือมากกว่าเดิม 

12. กิจกรรม
ปรับปรุงอาคาร
อำนาจวาสนา  
(ชั้นบนของอนุบาล 
จำนวน 3 
ห้องเรียน)  
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือต้องการ
ปรับปรุงห้องเรียน
ภายในอาคารที่มี
สภาพที่ทรุดโทรม
มาก ให้กลับมาใช้
งานได้ปกติ
เหมือนเดิม และมี
สภาพที่ดูสวยงาม
เหมือนเดิมหรือมาก
กว่าเดิม 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนจำนวน 
850 คน มี
สถานที่สำหรับ
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
และใช้ทำ
กิจกรรมภายใน
ห้องเรียน 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการตาม
แผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
35,000 บาท 
(อนุบาล) 
1) ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงอาคาร
วาสนา 35,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

13. กิจกรรมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัย
ของโรงเรียนและ
ดูแลทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

จัดจ้างและติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
25,000 บาท  
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
25,000 บาท 
 

มิถุนายน 
2564 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

14. กิจกรรม
ปรับปรุงห้องพละ 
 
วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือใช้จัดเก็บ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
- เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาความเป็น
เลิศทางกีฬา 

-มีห้องจัดเก็บ
อุปกรณ์กีฬาอย่าง
เพียงพอปลอดภัย
และง่ายต่อการ
ดูแลรักษา 

1. สำรวจพื้นที่
ก่อสร้าง 
2.ติดต่อ
ผู้รับเหมาในพ้ืนที่
ทำเรื่องจัดจ้าง 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
10,000 บาท 
1) ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงห้องพละ 
10,000 บาท 
 

สิงหาคม 
2564 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 

15. กิจกรรมติดตั้ง
ตาข่ายอาคาร
เอนกประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือความปลอดภัย
ของนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
-เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหคุจาก
บุคคลภายนอก 
 

- มีตาข่ายติดตั้ง
โดยรอบบริเวณ
อาคาร
เอนกประสงค์ 
เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
นักเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
-เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหคุจาก
บุคคลภายนอก 

1.วางแผน
กิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรม
เพ่ือขออนุมัติ 
3.หางบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
4.ประชุม
ปรึกษาหารือดำ 
เนินการ 
5.ดำเนินการ 
6.สรุปและ
รายงานผล 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
**งบนอก** 

กรกฎาคม 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

16. กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หลังเสาธง 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.มีภูมิทัศน์หลัง
เสาธงที่สวยงาม
และพร้อม
สำหรับการทำ

1.วางแผน
กิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรม
เพ่ือขออนุมัติ 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
10,000 บาท 

กันยายน 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือความปลอดภัย
ของนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมหน้าเสา
ธง 
-เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการดื่ม
น้ำจากตู้ทำน้ำเย็น
ของนักเรียน 
 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง 
 
เชิงคุณภาพ 
1.เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
นักเรียนในการ 
จัดกิจกรรมหน้า
เสาธง 
2.เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจาก
การดื่มน้ำจากตู้
ทำน้ำเย็นของ
นักเรียน 
 

3.หางบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
4.ประชุม
ปรึกษาหารือ 
ดำเนินการ 
5.ดำเนินการ 
6.สรุปและ
รายงานผล 

1) ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
10,000 บาท 
 

17. กิจกรรมติดตั้ง
ตู้ทำน้ำเย็น 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้นักเรียนมี
น้ำดื่มที่เพียงกับ
นักเรียนทุกคน 

มีตู้ทำน้ำเย็น 
 

จัดหาตู้ทำน้ำเย็น ใช้เงิน
งบประมาณ
17,000 บาท  
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
17,000 บาท 
 

สิงหาคม 
2564 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

18. กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม 
(อนุบาล) 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงามปลอดภัย 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 
100 ได้รับ 
ความปลอดภัย 
โรงเรียนมี
สถานที่สวยงาม
เหมาะสมกับ
กิจกรรมการ
เรียนการสอน

1. ประชุม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการ และ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน
วางแผน

ใช้เงิน
งบประมาณ
25,000 บาท  
1) ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์25,000 บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

  2. เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพ 
  3. เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนใน
มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
  4. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี 
    

และถูก
สุขลักษณะ 
 
เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมี
ภูมิทศัน์สวยงาม 
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
เต็มที่ และเอ้ือ
ต่อการเรียนการ
สอน นักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ดำเนินการ และ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ
สรุปผลการ
ทำงาน 
 

19. กิจกรรม
ปรับปรุงป้าย
โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือปรับปรุงป้าย
โรงเรียนให้สวยงาม 
    

โรงเรียนมีป้าย
โรงเรียนที่
สวยงาม 

1. ประชุม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการ และ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน
วางแผน
ดำเนินการ และ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ
สรุปผลการ
ทำงาน 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
200,000 บาท  
(งบรายได้
สถานศึกษา) 
1) ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงป้าย
โรงเรียน 200,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

20. กิจกรรมสร้าง
รั้วโรงเรียน  
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือจัดสร้างรั้ว
กำแพงโรงเรียนให้
สวยงาม และ
ปลอดภัย 

โรงเรียนมีรั้ว
โรงเรียนที่
สวยงาม 
ปลอดภัย 

1. ประชุม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการ และ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน
วางแผน
ดำเนินการ และ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ
สรุปผลการ
ทำงาน 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
135,933 บาท 
(งบรายได้
สถานศึกษา)  
1) ค่าจ้างเหมา
สร้างรั้วโรงเรียน 
135,933 บาท 
 

มิถุนายน 
2564 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ผลคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้การใช้ห้องต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพ   มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน 

2. เพ่ือให้อาคารต่างๆ มีอายุการใช้งานมากขึ้น 
  3. เพ่ือจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน 

4. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย 
5. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักเรียน 
6. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
8, ส่งเสริมให้นักเรียนรักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ชื่อโครงการ        8.  โครงการอาหารกลางวันยั่งยืน 
กิจกรรม      1. กิจกรรมอาหารกลางวันปลอดภัย ใส่ใจโภชนาการ 
       (นายเธนศ บันลือเขตต์)     

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่  1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน  ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่  1    คุณภาพผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 –  มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเธนศ บันลือเขตต์ 
งบประมาณท้ังสิ้น   3,000  บาท   

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมอาหารปลอดภัย ใส่ใจโภชนาการเป็นกิจกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหานักเรียนได้รับประทานอาหารที่
ไม่มีประโยชน์  เพราะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียน การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุ
สำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีเชื้อโรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น สิ่งที่ต้อง
คำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง คือ คุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ ความสะอาด และปราศจากสารปนเปื้อน โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมอาหารปลอดภัย ใส่ใจ
โภชนาการ เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารให้สะอาดและมีคุณภาพ  ส่งเสริมการเลือกซ้ืออาหารที่เหมาะสมอันจะ
ส่งผลให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมอาหาร
ปลอดภัย  ใส่ใจ
โภชนาการ 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรม
และค่านิยมการ
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

เชิงปริมาณ  
 ผู้เรียนมี
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  ที่
ปลอดภัยในระดบั
ดีขึ้นไป 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีพฤติกรรมการ

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2. ดำเนินการ
ตามแผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
3,000 บาท 
1) ค่าจ้างเหมา
จัดทำป้าย
นิทรรศการ 
3,000 บาท 
 

กันยายน 
2564 

- แบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 
ในระดับดีขึ้นไป  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนมีพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
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ชื่อโครงการ        9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้านสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
กิจกรรม    1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ชั่งน้ำหนักและวัดสมรรถภาพ ทางกาย 
       (นายเอกรัตน์ ทับทิม) 
   2. กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
      (นางสาวสมฤทัย เจริญสุข) 
   3. กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพกีฬาและนันทนาการ  
        (นายศตวรรษ เห็มราช, นายเอกรัตน์ ทับทิม, นายนนทนันท์ นาซอน) 
   4. กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา 
      (นายศตวรรษ เห็มราช, นายเอกรัตน์ ทับทิม) 
   5. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
      (นายศตวรรษ เห็มราช) 
   6. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 
      (นางสาวสมฤทัย เจริญสุข, นางสาวลดาวัลย์ กุลตัน, นางกัลทิมา บันลือเขตต์) 
     

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                ความสามารถในการแข่งขัน   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน  ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
            ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่ 1    ข้อ 1.2 (4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2564- มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายศตวรรษ เห็มราช 
งบประมาณท้ังสิ้น   129,000 บาท   

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำ
เป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
นิสัยรักการออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่กำลังเป็นเยาวชนของชาติ ได้มีออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ได้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการสร้างชื่อเสียงให้กับ
ตนเองและสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
และวัดสมรรถภาพ
ทางกาย  
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือชั่งน้ำหนัก
และวัดส่วนสูงของ
นักเรียนนำไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดี 

- ร้อยละ 100 
ของนักเรียนได้
ชั่งน้ำหนักและ
วัดส่วนสูงเป็น
ประจำทุก 3 
เดือน 
 
 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการตาม
แผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
8,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 8,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบ
ประเมินผล
การชั่งน้ำหนัก
และ
สมรรถภาพ
ทางกาย 
  

2. กิจกรรมจัดหายา
และเวชภัณฑ์ห้อง
พยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่
นักเรียนที่เจ็บป่วย 
และได้รับบาดเจ็บ 

- ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่มี
อาการเจ็บป่วย
ได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
 
 

1.จัดหายาและ
อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
3.ดำเนินงานให้
การปฐมพยาบาล
นักเรียนที่
เจ็บป่วย 
4.สรุป/ผล
รายงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
20,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
20,000 บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 

-ประเมินจาก
สภาพจริง  

3. กิจกรรมกิจกรรม
ส่งเสริมสุนทรียภาพ 
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือใหน้ักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกด้านกีฬา

- ร้อยละ 100 
ของนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ
อย่างเหมาะสม 
 

1. ประชุม 
วางแผน แต่งตั้ง
คณะทำงาน
กำหนดกิจกรรม
ส่งเสริม
สุนทรียภาพ กีฬา
และนันทนาการ 
2. ดำเนินการ
ตามแผน  
3. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน  

ใช้เงิน
งบประมาณ 
30,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
30,000 บาท 
 

สิงหาคม 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

และนันทนาการ
อย่างเหมาะสม 

4. สรุป/รายงานผล
การ 

 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียด

การใช้
งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

4, กิจกรรมกีฬา
กลุ่มนิคมพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใหน้ักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกด้านกีฬา
และนันทนาการ
อย่างเหมาะสมนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
ของตน 

- ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ
อย่างเหมาะสม 
 
 

1.ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2.ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้งคณะทำงาน 
 3.ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผนดำเนินการ
ดำเนินการตามแผน 
4.ประเมินและ
สรุปผล 
5.รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
40,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
40,000 บาท 
 

สิงหาคม 2564- 
มีนาคม 2565 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

5. กิจกรรมจัดหา
อุปกรณ์กีฬา 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้นักเรียนได้
ใช้อุปกรณ์กีฬาอย่าง
ทั่วถึง 
 
 

- ร้อยละ 100 
ของผู้เรียนได้ใช้
อุปกรณ์กีฬา 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2.ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผนดำเนินการ
ดำเนินการตามแผน 
4.ประเมินและ
สรุปผล 
5.รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
10,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
10,000 บาท 
 
 

ตุลาคม 
2564 
 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียด

การใช้
งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

6. กิจกรรมจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันโค
วิด 19 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้นักเรียน
ไดร้ับการป้องกัน
การติดเชื้อโควิด-19 
 
 

- ร้อยละ 100 
ของผู้เรียนไดร้ับ
การป้องกันการ
ติดเชื้อโควิด-19 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2.ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผนดำเนินการ
ดำเนินการตามแผน 
4.ประเมินและ
สรุปผล 
5.รายงานผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ
21,000 บาท 
(อนุบาล) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม  
1,000 บาท 
 
(ประถม-
มัธยม) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
20,000 บาท 
 

 กรกฎาคม 
2564 

- ประเมินจาก
สภาพจริง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. นักเรียนมีพัฒนาศักยภาพที่ดี มีสุขภาพกาย และสมรรถภาพทางกายท่ีดี น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านกีฬาและนันทนาการ
อย่างเหมาะสมนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

3. นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างทั่วถึง นักกีฬาที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้มีอุปกรณ์การฝึกซ้อมอย่าง
เหมาะสม และมีอุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขันทุกประเภท 
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ชื่อโครงการ        10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม        1. กิจกรรมพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ   
            (นายธีรพงษ์ กันทะวงษ์) 
        2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
           (นายพัฒนพงเชษฐ์  หมายรอกลาง)        

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ 
                 ทางการศึกษา      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่ 2      ตัวชี้วัดที่  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

 และการจัดการเรียนรู้ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน  กรกฎาคม 2564 - มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพัฒนพงเชษฐ์  หมายรอกลาง 
งบประมาณท้ังสิ้น    8,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีข้อมูลนักเรียนจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จัดทำเอกสารจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมพัฒนา
และจัดระบบ
สารสนเทศ   
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือจัดทำระบบ
สารสนเทศนักเรียน
รายบุคคลทั้งใน
ระบบเครือข่าย และ
เอกสารให้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
ทั้งหมด 853 คน 
มีข้อมูลจัดเก็บใน
ระบบสารสนเทศ 

1. รวบรวม
หลักฐานเอกสาร
ข้อมูลนักเรยีน 
2. บันทึกข้อมูล
นักเรียนลงใน
ระบบ 
3. จัดทำรายงาน
ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 1,000 
บาท 
 

กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

เป็นปัจจุบัน และ
ทันสมัย 

2. กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามี
เว็บไซต์ และ
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทาง
เครือข่าย
สารสนเทศที่
ทันสมัยเหมาะ
กับการใช้งานใน
ยุคปัจจุบัน 

1. เสนอขอ
งบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการ 
2. ดำเนินการ
พัฒนาเว็บไซต์ 
และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
อ่ืน  
3. จัดหาสื่อ และ
วัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นสำหรับ
การดำเนินงาน 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/
รายงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
7,000 บาท 
 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 7,000 
บาท 
 

ธันวาคม 
2564 
 
 
 
 
 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
  2. บุคคลทั่ว ผู้ปกครอง นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของเรียน ผ่านการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆได้ ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ             11.   โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
กิจกรรม        1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
            (นายเธนศ บันลือเขตต์, นางสาวลดาวัลย์ กุลตัน, นางสาวสุทิศา หนูปก) 
        2. กิจกรรมการรับนักเรียน 
           (นางสาวลดาวลัย์ กุลตัน, นางกัลทิมา บันลือเขตต)์ 
       3. กิจกรรมวิเคราะห์เด็กรายบุคคล 
           (นางสาวสุทิศา หนูปก) 
       4. กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
           (นางสาววันวิสา พงษ์รักษา, นางสาวสุทิศา หนูปก)        

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาดำเนินงาน  มิถุนายน 2564 - มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเธนศ บันลือเขตต์ 
งบประมาณท้ังสิ้น    19,400 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนานักเรียนใหมีความรู และมีทักษะด้านต่าง ๆ  รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียน
ไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถาขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู ้ปกครอง เพราะ
ผู้ปกครองมีสวนในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการ
ประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสงเสริมและพัฒนานักเรียน การประชุมผู้ปกครองจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข การรับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียน เป็นหน้าที่หนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ต้องดำเนินการให้
เป็นระบบเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงให้การรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นอนุบาล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการจัด
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาและ
เข้าร่วม 
กิจกรรม 
  
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองร้อย
ละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ 
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการ 
3. สรุป/รายงาน
ผลการเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
3,400 บาท 
(อนุบาล) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
1,000 บาท 
(ประถม-มัธยม) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 1,200 
บาท 
2) ค่าน้ำดื่ม 
1,200 บาท 
 

ครั้งที่ 1 
กรกฎาคม 
2564 
ครั้งที่ 2  
ธันวาคม 
2564 
 

- แบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรมการรับ
นักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรับเด็กท่ีครบ
เกณฑ์ตาม พรบ.
การศึกษาภาคบังคับ 
 

เชิงปริมาณ 
  รับเด็กที่ครบ
เกณฑ์ตาม พรบ.
การศึกษาภาค
บังคับ 
 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ100 
ของผู้เรียนที่ครบ
เกณฑ์ตาม พรบ.
การศึกษาภาค
บังคับ 
 
 
 
 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ 
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการ 
3. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
4,000 บาท 
(อนุบาล) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 1,000 
บาท 
(ประถม-มัธยม) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 3,000 
บาท 
 

กุมภาพันธ์ 
2565- 

มีนาคม 2565 

- แบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

3. กิจกรรม
วิเคราะห์เด็ก
รายบุคคล 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ แยกแยะ
เกี่ยวกับความพร้อม
ของผู้เรียนในแต่ละ
ด้านเป็นรายบุคคล 
2. เพ่ือให้ครูผู้สอน
รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล และ
หาทางช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มี
ข้อบกพร่องให้มี
ความพร้อมที่ดีขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
-.เด็กชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา  
2564 
ร้อยละ 90 
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
วิเคราะห์
รายบุคคล 
 
เชิงคุณภาพ 
1.การวิเคราะห์
ผู้เรียนจะ
พิจารณาทั้ง
ความพร้อมด้าน
ความรู้
ความสามารถ 
สติปัญญา และ 
ความพร้อมด้าน
อ่ืนๆ ของผู้เรียน 
 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน
วางแผน 
ดำเนินการและ 
จัดกิจกรรม    
2.ดำเนินการ 
3. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
1,000 บาท 
1) ค่าวัสดุอุปกรณ ์
1,000 บาท 
 
 
 

กรกฎาคม 

2564 

- แบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
 

4. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการจัด
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนให้
ผู้ปกครองและ

เชิงปริมาณ 
- ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนและ
บุคคลทั่วไป 
ได้รับทราบ
ข่าวสารกิจกรรม
ของโรงเรียนทุก
คน  
 
 
 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการ 
3. ดำเนินการ
จัดทำแผ่นพับ
เผยแพร่การ
ดำเนินงาน
ภายในโรงเรียน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
11,000 บาท 
(อนุบาล) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม  
1,000 บาท 
(ประถม-มัธยม) 
1) ค่าวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
10,000 บาท 

กรกฎาคม 
2564 

- แบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

บุคคลภายนอกได้รับ
ทราบข้อมูล 
 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 
ของครู 
ผู้ปกครอง 
นักเรียนและ
บุคคลทั่วไป 
ได้รับทราบ
ข่าวสารกิจกรรม
ของโรงเรียน  
 

4. ประเมินผล
และสรุปผล 
5. รายงานผล 
 

 
 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
  2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา 

3. โรงเรียนสามารถรับเด็กที่ครบเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนได้ครบทุกคน 
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ชื่อโครงการ        12.  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย(อนุบาล) 
กิจกรรม       1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
            (นางสาวปวริศา  มั่นนาค) 
        2. กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา 
           (นางสาวปวริศา  มั่นนาค)              

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1  การส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 1     คุณภาพของเด็ก 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปวริศา  มั่นนาค 
งบประมาณท้ังสิ้น    43,000 บาท  

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย 
และสมรรถภาพทางกายที่ดี โรงเรียนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใหเ้ด็กมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออก
กำลังกายสม่ำเสมอ 
 

- เด็กร้อยละ 95 
มีมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ 
และออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ 
 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ

ใช้เงิน
งบประมาณ 
40,000 บาท 
1) ค่าอุปกรณ์,
เครื่องใช้เด็ก 
40,000 บาท 

กรกฎาคม 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบสอบถาม
แบบสังเกต 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ
สรุปผลโครงการ 
5. รายงานผล 

2. กิจกรรมกีฬา
กลุ่มโรงเรียนนิคม
พัฒนา  
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้เด็กมีทักษะ
การเคลื่อนไหวตาม
วัย 
- เพ่ือให้เด็กมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
 

- เด็กร้อยละ 85 
มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตาม
วัย 
-เด็กร้อยละ 90 
มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตน 
 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ
สรุปผลโครงการ 
5. รายงานผล
การจัดทำ
โครงการ 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
3,000 บาท 
1) ค่าจ้างเหมารถ 
1,500 บาท 
2) ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 1,500 
บาท 
 

กันยายน 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบสอบถาม
แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เพ่ือให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านกีฬาและนันทนาการ
อย่างเหมาะสมนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
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ชื่อโครงการ 13.  ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ 
กิจกรรม                             1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
     (นางสาวปวริศา  มั่นนาค) 
 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1  การส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 1     คุณภาพเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน  สิงหาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปวริศา มั่นนาค 
งบประมาณท้ังสิ้น    3,000 บาท  

เงินอุดหนุนรายหัว   เงินโครงการเรียนฟรี   เงินรายได้สถานศึกษา 
 

หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำ
เป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบู รณ์ มี
นิสัยรักการออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่กำลังเป็นเยาวชนของชาติ ได้มีออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ได้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการสร้างชื่อเสียงให้กับ
ตนเองและสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นันทนาการ 
 
 
 
 

- เด็กร้อยละ 85 
มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตาม
วัย 
-เด็กร้อยละ 90 
มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตน 

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ
3,000 บาท 
1) ค่าวัสดุ 
อุปกรณ ์3,000 
บาท 
 

สิงหาคม 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบสอบถาม
แบบสังเกต 
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กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การดำเนินงาน 
รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก
งบดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้เด็กมีทักษะ
การเคลื่อนไหวตาม
วัย 
-เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
ของตน 

3. ประชุม
คณะทำงาน 
วางแผน
ดำเนินการ
ดำเนินการตาม
แผน 
4. ประเมินและ
สรุปผลโครงการ 
5. รายงานผล
การจัดทำ
โครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านกีฬาและนันทนาการอย่าง
เหมาะสม 
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เรียนฟรี 
ชื่อโครงการ 1.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรม      1. กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะ 
          (นางศิริอร  สมคิด,วิชาการ) 
       2. กิจกรรมแจกค่าเครื่องแบบนักเรียน  
           (นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ำ, งบประมาณ)        

    3. กิจกรรมแจกค่าอุปกรณ์การเรียน  
       (นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ำ, งบประมาณ) 
     

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ  ช้อที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กร 
เชิงรุก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 2  ตัวชี้วัด 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ/ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน 2564 –  มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ำ 
งบประมาณทั้งสิ้น   1,167,937.00  บาท 
    เงินอุดหนุนรายหัว    เงินโครงการเรียนฟรี    เงินรายได้สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดรายจ่าย และลดค่าครองชีพของประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อสร้างและสนับสนุนทางการศึกษาให้กับประชาชน    ทุกคนได้มีโอกาสเรียน
ฟรีกันอย่างทั่วถึง และเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงต้องมีการเบิก -จ่ายเงิน
งบประมาณดังกล่าวให้กับนักเรียนทุกคน 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. กิจกรรมจัดหา
หนังสือเรียนและ
แบบฝึกทักษะ 
 
วัตถุประสงค์ 
 -เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 
4 ทุกคนมีหนังสือ
แบบเรียน/แบบฝึก
ครบทุกคน ทุกชั้น 
ทุกวิชาตามท่ี
กระทรวงฯ กำหนด 

นักเรียนทุกคน
ได้รับหนังสือ
แบบเรียน/แบบ
ฝึกฟรี ครบทุก
ชั้น ทุกวิชา 
ทันเวลาตามท่ี
กระทรวงฯ 
กำหนด 
 

1. เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
3.1 สำรวจความ
ต้องการหนังสือ/
แบบฝึกของแต่
ละระดับชั้น 
3.2 ศึกษา
ระเบียบแนว
ทางการจัดซื้อ
หนังสือ/แบบฝึก
ของกระทรวงฯ 
3.3 สรรหาร้าน
เพ่ือจัดซื้อ 
3.4 รับหนังสือ 
ลงทะเบียน 
3.5 แจกหนังสือ
ตามจำนวน
นักเรียนแต่ละ
ห้อง 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/ 
รายงาน 
 

ใช้เงิน
งบประมาณ
635,233 บาท 
- จัดซื้อหนังสือ
แบบเรียน/แบบ
ฝึก 
 

เมษายน 
2564 -
พฤษภาคม  
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
- แบบสังเกต 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

2. กิจกรรมแจกค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม รายการ
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น  
อ.2-ม.3 ได้รับเงิน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
 

-ประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือมอบมายงาน 
-ประชาสัมพันธ์ 
-สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
-ดำเนินการ
กิจกรรม 
-สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน

งบประมาณ 

357,714 บาท 

มิถุนายน 

2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
- แบบสังเกต  

3. กิจกรรมแจกค่า
อุปกรณ์การเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม รายการ
อุปกรณ์การเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น  
อ.2-ม.3 ได้รับเงิน
ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
 

-ประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือมอบมายงาน 
-ประชาสัมพันธ์ 
-สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
-ดำเนินการ
กิจกรรม 
-สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 

174,990 บาท 

พฤษภาคม/
พฤศจิกายน 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
- แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           1.  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายการดังกล่าว 

           2.  ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย และลดค่าครองชีพ         
           3.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ 
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ชื่อโครงการ  2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม    1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม  
(นางรัตญา พรมคำน้อย, นางสาวนิลุบล อยู่กล่ำ นายรณยุทธ หาญประชุม  
และนางสาวศุภรดา พวงพุ่ม) 

    2. กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
                   (นายเธนศ บันลือเขตต์ นายเอกรัตน์ ทิบทิม และ นายศตวรรษ เห็มราช) 

3. กิจกรรมค่ายวิชาการ (นางสุภาพร สาระอาวาส และนางรัตญา พรมคำน้อย                               
นางสาวนิสรา มาตมูลโท และ นางสาวจุฑาทิพย์ จรูญไชย) 
4. กิจกรรมทัศนศึกษา (นางสุภาพร สาระอาวาส ,นางรัตญา พรมคำน้อย,  

           นางสาวนิสรา มาตมูลโท และ นางกัลทิมา บันลือเขต) 
    5. กิจกรรม ICT (นางสาวนนท์ชนก สมปาน นายพัฒนพงเชษณ์  

และนางสาวกนกวรรณ ปานกลาง) 
     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุภาพร สาระอาวาด 
งบประมาณทั้งสิ้น   498,067 บาท 

หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ ให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนทุกคน และต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข ป้องกันตัวเองจากยาเสพติด  เห็นคุณค่าในตัวเอง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เอื้ออาทรผู้อื่น  ยอมรับความคิด
ความแตกต่าง  รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  วางแผนการทำงาน  ทำงานอย่างมีความสุข  ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและตอบสนอง ให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ให้
มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ –ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี 
กีฬาและศิลปะ การจัดกิจกรรมเสริมทั้งหมดนี้ เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 เด็กทุกคนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ถ้าเด็กมีวินัย มีคุณธรรม มีสติปัญญาจะเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทุก ๆ ด้านของประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและถาวรด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ 

 
 

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

1. กิจกรรมค่าย

คุณธรรมจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม ปลูกฝัง 
สร้างนิสัยให้นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

- ร้อยละ 95 ของ

นักเรียนได้ร่วม

กิจกรรมค่าย

คุณธรรม

จริยธรรม 

1. วางแผนการ
ดำเนินงาน  
2. แต่งตั้ง
คณะทำงานและ
ชี้แจงครูที่
เกี่ยวข้อง 
3.  ดำเนินการ
ตามแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน/
รายงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ  
31,565 บาท 
อนุบาล 9,735 
บาท/ 
ประถม 1-3 
7,530 บาท/ 
ประถม 4-6  
5,000 บาท/ 
มัธยม 9,300 บาท 
 

มกราคม 

2565 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมเข้าค่าย

ลูกเสือสำรอง 

ลูกเสือสามัญ 

ลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน
ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้นและ
มัธยมศึกษาปีที่ 2  
ได้เข้าค่ายพักแรม

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน

โรงเรียนนิคม

สร้างตนเอง

จังหวัดระยอง 4

ระดับชั้น ป.1-3

ระดับชั้น ป.6

และมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ได้เข้าค่าย

ลูกเสือครบทุก

คน ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

1.วางแผน
กิจกรรม 
2.เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุม
ปรึกษาหารือดำ 
เนินการ 
4.ดำเนินการ 
5.สรุปและ

รายงานผล 

ใช้เงินงบประมาณ

87,620 บาท 

ประถม 1-3  
10,040 บาท/ 
ประถม 4-6 
30,000 บาท/ 
มัธยม 47,580 
บาท 

 

ธันวาคม 

2564 – 

มีนาคม 2565 

-ประเมินจาก

สภาพจริง 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

ลูกเสือสำรอง สามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาและทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของ
ลูกเสือ 
 3. เพื่อจัด
กระบวนการเรียน
การสอนให้ลูกเสือ
สำรอง ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และเนตรนารีได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ตามหลักสูตร
ของลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ ่
4. เพื่อฝึกความ
อดทนและสร้างวินัย
ให้แก่นักเรียน  รู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
5.เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของกิจกรรม
ลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 

1.ลูกเสือสำรอง 

ลูกเสือสามัญ

และลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนนิคม

สร้างตนเอง

จังหวัดระยอง 4

นำความรู้ที่ได้รับ

ไปปรับใช้เพื่อให้

อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

3. กิจกรรมค่าย
วิชาการ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 
2. เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนชั้น 
ป.1 – ม.3 เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ค่ายคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ทักษะด้านการ
คิด ซึ่งเกิดจาก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน 
3.ร้อยละ 100 
ของนักเรียนชั้น 
อนุบาลเข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
วิชาการปฐมวัย 

1. ประชุมแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ดำเนินงาน
คณะทำงาน
ดำเนินการตาม
แผน 
3. ประเมินผล
การดำเนินงาน 
4. สรุปผล
รายงานผลการ 
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
58,560 บาท 
อนุบาล 10,620
บาท/ 
ประถม 1-3 
10,040 บาท/ 
ประถม 4-6 
10,000 บาท/ 
มัธยม 27,900
บาท 
 

ธันวาคม 
2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

4. กิจกรรม 
ทัศนศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 
 

ผู้เรียนได้มี
โอกาส 
ทัศนศึกษานอก
สถานที่อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
วางแผนกิจกรรม
ทัศนศึกษา 
2.ดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 
3. สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
201,240 บาท 
อนุบาล 38,940
บาท/ 
ประถม 1-3 
55,220 บาท/ 
ประถม 4-6 
55,000 บาท/ 
มัธยม 52,080
บาท 

พฤศจิกายน  
2564 
 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
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กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การดำเนินงาน 

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาเบิก

งบดำเนินงาน 

การ

ประเมินผล 

5. กิจกรรม ICT 

พัฒนาทักษะ 

Coding เพื่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนา

นักเรียน ให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิทยาการคำนวณ

และโค้ดดิ้ง 

  2.  เพื่อพัฒนา

ทักษะด้านโค้ดดิ้ง

ให้กับนักเรียน โดย

สื่อ และอุปกรณ์ 

เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 

ของนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม
มีระดับความพึง
พอใจ ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และ
ทักษะด้านโค้ด
ด้ิง 
 

1.เขียนโครงการ 

เสนอผู้บริหาร

เพ่ือขออนุมัติ 

2.ดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ  

3.สรุป รายงาน

ผล 

ใช้เงิน
งบประมาณ 
45,955 บาท 
อนุบาล 9,735
บาท/ 
ประถม 1-3 
15,060 บาท/ 
ประถม 4-6 
10,000 บาท/ 
มัธยม 11,160
บาท 
 

ธันวาคม 

2564 

- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
- ผลงานของ

นักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ครูและผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่กำหนด 

2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในด้านต่างๆ และได้รับส่งเสริม ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
3. นักเรียนมีความรู้ มีความตั้งใจ เกิดความมุ่งม่ันในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
4. นักเรียนความตระหนัก รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
5.  นักเรียนมีทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียน โดยสื่อ และอุปกรณ์ สามารถใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
6. สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤติสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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