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โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี  เขต 1 ได้จัดท ำ    
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร จุดเน้น 
มำตรกำร  ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิต โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ  โดยมีกำรวิเครำะห์       
ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกับนโยบำยของรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุรี  และนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี   
เขต 1  โดยก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่ งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ              
และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนโดยในปี พ.ศ. 2565   
 ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนและกำรสนับสนุน จำกทุกภำคส่วน
ระดมสรรพก ำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็น
กรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

  ชื่อ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้   ที่ตั้งหมู่ที่ ๖  ต ำบลหนองโน  อ ำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี     
สังกัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต  ๑   เบอรโ์ทร   ๐-๙๔๔๒-๔๙๓๐๕            
e-mail: cwnnt@hotmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓   
ข้อมูลสภำพชุมชนต ำบลหนองโน 
 ต ำบลหนองโน ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แบ่งกำรปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้ำน  
โดยหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 2 บำงส่วน บริหำรงำนโดยเทศบำลต ำบลป๊อกแป๊ก  อ ำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  
ส่วนที่เหลือทั้งหมดบริหำรงำนโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโน  อ ำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี         
มีประชำกรทั้งสิ้น  3,970  คน  มีอำชีพรับจ้ำงเป็นส่วนใหญ่และบำงส่วนจะมีอำชีพท ำนำ และนอกจำกนี้ยังมี
ประชำกรแฝงที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดในเขตภำคอีสำนเข้ำมำพักอำศัยอยู่ในเขตต ำบลหนองโน เพ่ือเข้ำมำ
ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนขับรถของบริษัทคลังน้ ำมัน ฯ และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองนักเรียน 
     

อำณำเขตต ำบลหนองโน 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลนำโฉงและต ำบลโคกสว่ำงอ ำเภอเมืองสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลหนองยำวอ ำเภอเมืองสระบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลหนองจิก ต ำบลบัวลอยอ ำเภอหนองแค 
                                           และต ำบลม่วงหวำนอ ำเภอหนองแซง  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลเขำดินและต ำบลม่วงหวำนอ ำเภอหนองแซง 
 
  

   ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้  เปิดท ำกำรสอนเมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๔๖๘   ผู้ร่วมก่อสร้ำง คือ       

รองอ ำมำตย์เอกขุนบริรักษ์   เสนำขันธ์  นำยอ ำเภอเมืองสระบุรี รองอ ำมำตย์โทขุนจัน  ดรุณพำล  ศึกษำธิกำร
จังหวัดสระบุรี  พระภิกษุทุย  นักธรรมโท   เจ้ำอำวำสวัดหนองโนใต้   โดยใช้ศำลำกำรเปรียญเป็นสถำนที่เรียน  
เปิดท ำกำรสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ มีครู  ๒  คน  นำยพูน  ฤทธิเดช เป็นครูใหญ่  พระภิกษุเฉย ดำวเรือง 
เป็นครูน้อย  ได้รับเงินเดือนจำกกำรเก็บจำกชำยฉกรรจ์  คนละ  ๒  บำท เป็นค่ำศึกษำพลี 
 พ.ศ. ๒๔๘๐ นำยพูน  ศุขอ ำนวย ครูใหญ่ ของบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ. ขนำด ๗ X ๙ 
เมตร  จ ำนวน  ๓  ห้องเรียน  ใช้งบประมำณก่อสร้ำง  ๘๐๐  บำท 
 พ.ศ. ๒๕๐๐  คณะครู  ผู้ปกครอง  ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำนและนำยปัญญำ  เดชพล  เลขำธิกำรตรวจเงิน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรได้ร่วมกันสร้ำงอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ.  
ขนำด  ๗ ห้องเรียน  ใช้งบประมำณก่อสร้ำง  ๑๒,๕๐๐  บำท 
 พ.ศ. ๒๕๐๗  ต่อเติมอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ.  ๔ ห้องเรียน โดยได้รับงบประมำณจำก
กระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐  บำท ประชำชนร่วมสมทบอีก  ๓๖,๗๗๓.๕๐ บำท 
 พ.ศ. ๒๕๐๘   ต่อเติมอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ.  ๒  ห้องเรียน  ใช้งบประมำณ  ๕๐,๐๐๐  บำท 
 พ.ศ. ๒๕๑๑   ต่อเติมอำคำรเรียน  ๑  ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมำณ  จ ำนวน  ๑๓,๗๕๐  บำท 
ประชำชนร่วมสมทบ  ๑๗,๓๗๐  บำทและสภำต ำบลหนองโนร่วมสมทบอีก  ๑๖,๐๐๐  บำท 
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 พ.ศ. ๒๕๑๗   ต่อเติมอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ.๑  ห้องเรยีน  ใช้งบประมำณ  ๕๐,๐๐๐  บำท เปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนจำกเดิมชื่อโรงเรียนวัดหนองโนใต้   เป็น  โรงเรยีนชุมชนวัดหนองโนใต้    
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ ๐๐๔ อำคำร ๒ชั้น ๘ ห้องเรียน งบประมำณ ๖๐๐,๐๐๐ บำท    
 ๑  ต.ค. ๒๕๒๓  โอนสังกัดโรงเรียนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ไปสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร      
กำรประถมศึกษำแห่งชำติ  กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ปีกำรศกึษำ  ๒๕๒๙  ได้รับอนุญำตให้เปิดท ำกำรสอนชั้นอนุบำลปีที่ ๑  
 ปีกำรศึกษำ  ๒๕๓๐ ได้รับอนุญำตให้เปิดท ำกำรสอนชั้นอนุบำลปีที่ ๒ 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดร้ับงบประมำณซ่อมแซมอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ.และแบบ ๐๐๔ จ ำนวนเงิน 
๒๖๖,๕๐๐ บำท  ติดตั้งระบบประปำในโรงเรียน  ๒๗,๐๐๐  บำท 
 พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมำณติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ในโรงเรียน   ๓๑,๐๐๐   บำท 
 พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับอนุญำตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
 พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบ สปช. ๒/๒๘  อำคำร  ๓  ชั้น 
จ ำนวน  ๑๒  ห้องเรียน  ๑  หลัง  จ ำนวนเงิน  ๔,๓๐๔,๓๙๙  บำท 

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับคัดเลือกจำกส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดสระบุรี  ให้ด ำเนินกำรโครงกำร
เกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริในรูปแบบที่ ๑ ต่อมำเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโครงกำรเกษตรแบบพอเพียง 
           พ.ศ.  ๒๕๔๓   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน ำร่องจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  ๙  ปี 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  สร้ำงห้องสมุด ปตท.แห่งที่  ๑๖  เป็นอำคำรเอกเทศใช้
งบประมำณก่อสร้ำง   ๔๐๐,๐๐๐   บำท 

พ.ศ.  ๒๕๕๒   ได้รับเกียรติบัตรจำกกระทรวงศึกษำธิกำร โดย นำยชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ให้เป็น  “ สถำนศึกษำพอเพียง ๒๕๕๒ ”  
 ๑๔  ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๔  ผ่ำนกำรประเมิน “ต้นแบบ โรงเรียนในฝัน”(โรงเรียนดีประจ ำอ ำเภอ) รุ่นที่ ๓ 
  ๒  ก.ค. พ.ศ.  ๒๕๕๔   ได้รับกำรรับรอง ผ่ำนกำรประเมินภำยนอก จำก  “ สมศ ” 
 พ.ศ.  ๒๕๕๔   ได้รับงบประมำณเปลี่ยนหลังคำสังกะสีอำคำรเรียน แบบ ป 1 ฉ (อำคำร 1) จ ำนวน
เงิน   ๕๖๖,๔๐๐   บำท 
 พ.ศ.  ๒๕๕๔   ได้รับงบประมำณปรับปรุงห้องประวัติศำสตร์  จ ำนวนเงิน   ๑๑๒,๐๐๐   บำท 
 พ.ศ.  ๒๕๕๔   จัดหำงบประมำณสร้ำงอำคำร “แหล่งเรียนรู้อำเซียน” จ ำนวนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บำท 
 พ.ศ.  ๒๕๕๕ กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มำ
ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียนจ ำนวนเงิน  ๑.๓  ล้ำน
บำทโดยใช้งบประมำณประจ ำปี  ๒๕๕๔   
 พ.ศ.  ๒๕๕๖   ได้รับงบประมำณติดตั้งระบบไฟฟ้ำ (เปลี่ยนอุปกรณ์ แผงควบคุมและสำยไฟฟ้ำ
ทั้งหมด) อำคำรเรียนแบบ ๐๐๔  อำคำร  ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ( อำคำร ๒ )   จ ำนวนเงิน  ๑๗๑,๐๐๐  บำท 
 พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับงบประมำณสร้ำงรั้วโรงเรียนแบบมำตรฐำน(ฐำนรำกตอกเสำเข็ม) งบประมำณ 
๕๐๓,๐๐๐ บำท 
          พ.ศ. 2561 ผ่ำนกำรประเมินเป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้ำนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
 



๓ 
 
   สรุปปัจจุบัน โรงเรียนมีสิ่งปลูกสร้ำง  จ ำนวนนักเรียน  และบุคลำกร  ดังนี้ 
  อำคำรเรียน   ๓  หลัง 
  ห้องเรียน        ๒๘  ห้อง 
  ห้องสมุด   ๑  หลัง 
  โรงอำหำร   ๑  หลัง 
  ห้องส้วม ( 4 หลัง)           ๑๔  ห้อง   
  จ ำนวนนักเรียน                191  คน 
  จ ำนวนครู            ๑  คน 
  พนักงำนรำชกำร   2  คน 
  ครูผู้ทรงคุณค่ำฯ   1  คน 
  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ๑  คน 
  ลูกจ้ำงชั่วครำว(นักกำรภำรโรง) ๑  คน 
ผู้บริหำรโรงเรียน   นำยชยพล คชขันธ์  
ค ำขวัญของโรงเรียน        “รอบรู้  เรียนดี  กีฬำเด่น  เป็นประชำธิปไตย”         
อักษรย่อของโรงเรียน             ช.น. 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน     กำรด ำเนินวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน        อนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้ำน ( กลองยำว ) 
 

ข้อมูลบุคลำกรของโรงเรียน 
 ๑) จ ำนวนบุคลำกร 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

๑ 
 

๑4 1 - 3 

 

 ๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
 
- 
 

2 ๑5 ๒ 

 
 
 
 
 
 
 

10%

85%

5%
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต ่ากว่าปริญญาตรี



๔ 
 
     ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ ปีการศึกษา 2564) 
 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๑. กำรบริหำรกำรศึกษำ(ผอ.) 1 6 
๒. กำรบริหำรกำรศึกษำ(ครู) 1 22 

 ๓. กำรประถมศึกษำ 1 22 
 ๔. คอมพิวเตอรศ์ึกษำ 2 25 
 4. ภำษำไทย 2 25 
 5. วิทยำศำสตร ์ 2 25 
 6. สังคมศึกษำ ๒ 25 
 ๙. ปฐมวัย 2 25 
๑๐. นิเทศศำสตร ์ ๑ 25 
๑๑. บริหำรธรุกิจ 1 25 
12. ภำษำอังกฤษ 1 25 
13. คณิตศำสตร ์ 1 25 

รวม 1                 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ณ วันที่     9  เมษายน    2564 
 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม 
 

หมำยเหตุ 
 

อนุบำล  2 12 10 22  
อนุบำล  3 8 7 15  

รวมระดับอนุบำล 18 16 34  

ประถมศึกษำปีท่ี  1 12 9 21  
ประถมศึกษำปีท่ี  2 6 6 12  
ประถมศึกษำปีท่ี  3 9 12 21  
ประถมศึกษำปีท่ี  4 8 6 14  
ประถมศึกษำปีท่ี  5 15 6 21  
ประถมศึกษำปีท่ี  6 11 6 13  

รวมระดับประถมศึกษำ 63 49 116  
มัธยมศึกษำปีท่ี  1 11 13 24  
มัธยมศึกษำปีท่ี  2 16 13 29  
มัธยมศึกษำปีท่ี  3 10 11 21  

รวมระดับมัธยมศกึษา 25 23 58  

รวมท้ังสิ้น 110 87 197 
 
 

     



๕ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ พุทธศักราช 2552 
(ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

 เวลาเรียน  

ระดับประถมศึกษา(ชั่วโมง/ปี) ระดับมัธยมศึกษา(นก./ปี) 

ป.1   ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 
2. คณติศำสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120                                                                                                                                                                                        
3. วิทยำศำสตร ์ 120 120 120 120 120 120 160 160 160 
4. สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

 
80 

 
80 

 
80 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

  *ศำสนำศลีธรรม จริยธรรม 
หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และกำรด ำรงชีวิต ในสังคม
เศรษฐศำสตร์ ภูมิศำสตร ์

 
 
 

(40) 
 

(40) 
 

(40) 
 

(80) 
 

(80) 
 

(80) 
 

(80) 
 

(80) 
 

(80) 
 

  * ประวัติศำสตร ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

5. สุขศึกษำ และพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 80 80 80 
6. ศิลปะ   40 40 40 40 40 40 80 80 80 
7. กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 80 80 

8. ภำษำตำ่งประเทศ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 880 880 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
-แนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
*ลูกเสือ/เนตรนำร ี
*ชุมชุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

 
40 

 
40 
30 
10 

รวมเวลา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รายวิชา / กิจกรรมทีจ่ัดเพ่ิมเติม 

-หน้ำที่พลเมือง(บูรณำกำร) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
- ภำษำอังกฤษ (ภำษำสื่อสำร) 80 80 80 80 80 80 40 40 40 
-ต้ำนทุจริตศึกษำ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
-คอมพิวเตอร ์ - - - - - - 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 160 160 160 160 160 160 200 200 200 

กิจกรรมลดเวลาเรียน          

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,200 1,200 1,200 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
   
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                                                                    เจ้ำอำวำสวัดหนองโนใต้ 
           ขั้นพื้นฐำน                                                                           ที่ปรึกษำ 
                                                                                                              

 
 

                                                                             
            
                       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
1) งำนบริหำรหลกัสูตร   
    สถำนศึกษำและกำรจัด   
    กำรเรียนกำรสอน 
2) งำนวัดประเมินผลกำรจัด      
    กำรเรียนกำรสอนและ  
    ทะเบียน 
3) งำนวิจยัเพื่อพัฒนำ  
    คุณภำพนกัเรียน 
4) งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม  
    /เทคโนโลยีทำงกำร ศึกษำ 
5) งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
    ภำยในสถำนศึกษำ 
6) งำนนิเทศเพื่อพัฒนำ 
    คุณภำพกำรศึกษำ 
7) งำนพัฒนำระบบประกัน 
    คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
8) งำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
9) งำนอื่นๆ ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 

 
1. กำรจัดท ำและเสนอขอ 
    งบประมำณ 
1.1 งำนพัฒนำนโยบำยและแผน 
      พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1.2 งำนจัดสรรและบริหำร 
      งบประมำณ 
1.3 งำนตรวจสอบ ติดตำม  
      ประเมินผล รำยงำนผล 
      กำรใช้เงินงบประมำณ  
      และรำยงำนผลกำร 
      ด ำเนินงำน 
1.4 งำนระดมทรัพยำกรและ 
      บริหำรกำรลงทุนเพื่อ  
      กำรศึกษำ 
1.5 งำนกำรเงินและกำรบัญช ี
1.6 งำนพัสดุและสินทรัพย ์
1.7 งำนอื่นๆที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 

 
1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 
    และก ำหนดต ำแหน่ง 
2. งำนสรรหำและ 
    กำรบรรจแุต่งต้ัง 
3. งำนพัฒนำบุคลำกร 
4. งำนรักษำวินัยและ 
    กำรออกจำกรำชกำร 
5. งำนเล่ือนขั้นเงินเดือน 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ 
6. งำนพัฒนำมำตรฐำนและ 
    จรรยำบรรณวิชำชีพ 
7. งำนอื่น ๆ ที่สถำนศึกษำ  
    ก ำหนด 

 

 
1. งำนสำรบรรณและธุรกำร 
2. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
     สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3. งำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร     
4. งำนพัฒนำระบบบรหิำร  
    และพัฒนำองค์กร 
5. งำนอำคำรสถำนที ่ 
    และสภำพแวดล้อม 
6. งำนประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
7. งำนควบคุมตรวจสอบภำยใน 
8. งำนส ำมะโนนกัเรียน 
    และกำรรับนักเรียน 
9. งานเงินทุนการศึกษา และ  
    สวัสดิกำร ส ำหรับนกัเรียน 
10.งำนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
     และระบบดูแลช่วยเหลือ  
     นักเรียน 
11.งำนส่งเสริมกำรมีวินัยในตนเอง   
      คุณธรรม จริยธรรม 
12.งำนส่งเสริมควำมร่วมมือ  บ้ำน   
      โรงเรียนและชุมชน 
13.งำนอื่น ๆที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 

 

นำยชยพล คชขันธ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

 
 

 

กลุ่มงำนวิชำกำร 
 

กลุ่มงำนบุคลำกร 
 

 กลุ่มงำนงบประมำณและแผน 
กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 



๗ 
 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้          
 
   
      คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                                                            เจ้ำอำวำสวัดหนองโนใต้ 
               ขั้นพื้นฐำน                                                                              ท่ีปรึกษำ 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นางขนิษฐา 
นำงสุภำภรณ์ 
นำงเพ็ญแสง 
นำงสำวนวพร 
นำงสุขศรี 
นำงสำวศศิธร 
นำงสำวชฏำภรณ ์
นำงสำวนัฐชำ 
นำงสำวจินตนำ 
นำงสำวกวิสรำ 
 

นางสาวกวิสรา 
นำงสำวนวพร 
นำงสุขศรี 
 

นำงสุภำภรณ์ 
นำงสำวกวิสรำ 
 
 
 

 

นำยชยพล คชขันธ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 

 

กลุ่มงำนวิชำกำร 
 

กลุ่มงำนบุคลำกร 
 

กลุ่มงำนงบประมำณ 
และแผน 

 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

งานอาคาร
สถานที ่

นำยวรำวุฒ ิ
นำงสำวนัฐชำ 
นำงสุภำภรณ์ 
นำงสำวนวพร 
นำงสุขศรี 
นำงฉมำพร 
นำงสำวชฎำภรณ ์
นำยจักรพงศ์ 
นำงสำวเสำวนีย์ 
 
 
 

งานกิจการ
นักเรียน 

นำงสำวนัฐชำ 
นำงเพ็ญแสง 
นำงสุภำภรณ์ 
นำงขนิษฐำ 
นำงสำวกมลพร 
นำงสำวนวพร 
นำงสำวศศิธร 
นำงสำวนัฐชำ 
นำงสำวชฏำภรณ ์
นำงสำวจินตนำ 
นำยจักรพงศ์ 
นำงสำวปิยวดี 
 
 



๘ 
 

ที่ตั้ง 
 

 
  

แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน 
     
 



๙ 
 

 

 
 

ส่วนที่ 2  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต ้
 

 อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มี การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็น พลเมืองไทยและพลเมืองของ
โลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้ง เพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อ
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคม ไทยให้เป็นสังคมแห่ง   การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนในอนาคต ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้  
 ๑. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ที่
มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียง
ต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเท่าทันและชาญฉลาด  
และมีความเป็นประชาธิปไตย 
 ๒. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ  
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  สาหรับการประกอบอาชีพสุจริต  มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน       
มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก  
 ๓. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 
๑๒ ป ีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่าง ทางสังคมวัฒนธรรม  
 ๔. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและ    
การจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง เอกลักษณ์
ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เก่ียวกับการกระจายอ านาจ  
 ๕. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสอด คล้องกับ
สาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลทีแ่ถลงต่อรัฐสภา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้จัดวางทิศทางของสถานศึกษา โดยก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ไว้ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปีการศึกษา 2570 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญเพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. จัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้ด ารงชวีิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



๑๐ 
 

 

 
 

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมืออาชีพ 
๖. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๗. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

 
เป้าประสงค ์(Goal) 
 ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกบับริบท  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 ๒. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๔. จัดการเรียนรู้ดนตรีพื้นบา้น(กลองยาว)โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพและเปน็มืออาชีพ 
 ๖. โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการจัดการจัดการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย 
 ๗. ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคญัของการจัด
การศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  การด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ของนักเรียน    อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน ( กลองยาว ) 
 
จุดเน้น 

1.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
2.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3.  สถานศึกษามีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
4.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับด ี
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้และสถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อสิ้น

ปีการศึกษา 
6. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจ การสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชัน้ 
7. ผลการสอบ O-NET และ NT สูงกว่าระดับประเทศ หรือเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
8. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
9. ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 
 

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโรงเรยีนชุมชนวัดหนองโนใต ้
กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม  และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกบัความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
          2. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการจัดรายวชิา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ 
          3. ร้อยละ 100 ของจ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพและ
สนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
          4. ร้อยละ 85 ของจ านวนครูที่ผลิต ใช้ ประเมินผล และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
          5. ร้อยละ 85 ของจ านวนครูที่มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสง่ตอ่ข้อมูลนักเรียน 
          6. ร้อยละ 100 ของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนางาน 
          7. ร้อยละ 85 ของจ านวนครูที่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
   
  เป้าประสงค์ที่ 2  
   โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัด 
   ๑. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชัน้ 
  ๒. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนในการด าเนนิชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 
 ๓. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนในการด าเนนิชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสิง่แวดล้อม 
  ๔. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนในการด าเนนิชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวฒันธรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 3  
   โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
 ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่อธิบายความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บอกเป้าหมายและวัตถปุระสงค์
ของการก่อตั้งอาเซียนได้ 
  ๒. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่บอกชื่อประเทศสมาชิกและข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศได้ 
  ๓. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนในการด าเนนิชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสิง่แวดล้อม 
       ๔. ร้อยละ 85 ผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบ 
       ๕. ร้อยละ 85 ผู้เรียนที่สามารถปรับตนเอง ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไทยประชาคมอาเซียนและสงัคมโลกได้
อย่างมีความสุข 



๑๒ 
 

 

 
 

       ๖. ร้อยละ 85 ผู้เรียนที่มีความตระหนักเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเปน็ไทย บอกประโยชนท์ี่ประเทศ
ไทยได้รบัจากการเปน็สมาชิกอาเซียน 
 เป้าประสงค์ที่ 4 
  จัดการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
 ตัวชี้วัด 
       ๑. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมเรียนดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว) 
       ๒. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
       ๓. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมร่วมสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น 
      ๔. ร้อยละ 85 ผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ
วัฒนธรรมที่เปลีย่นแปลงในโลกปัจจุบนั 
       ๕. ร้อยละ 90 ผู้เรียนที่เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
       ๖. ร้อยละ 85 ผู้เรียนที่มีความตระหนักเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย บอกประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน 
 โครงการ/กิจกรรม 
  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล 
  โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 6 ฐานการเรียนรู้ (ศรร) โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  โครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
  โครงการการจัดการเรียนการเรียนการสอน Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ ๒  มุ่งพัฒนาบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
   เป้าประสงค์ 5 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ สามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมืออาชีพ 
   ตัวช้ีวัด 
  ๑. ร้อยละ 85 ของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ๒. ร้อยละ 85 ของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  ๓. ร้อยละ 85 ของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
  ๔. ร้อยละ 85 ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 
  ๕. ร้อยละ 85 ของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

๖. ร้อยละ 85 ของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน 
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
  ๗. ร้อยละ 85 ของครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 



๑๓ 
 

 

 
 

  ๘. ร้อยละ 85 ของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
  ๙. ร้อยละ 90 ของครูที่อุทิศตน ทุม่เทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม 
  โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีและพัสดุ โครงการค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ ๖ 
 โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการจัดการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 
 ตัวช้ีวัด 
   ๑. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาดถูก สขุลักษณะ มี
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
    ๒. สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

๓. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนภายในสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ 
๕. สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่าน 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  โครงการกิจกรรม 5 ส ในสถานศึกษา 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) 

 โครงการปรับปรุงเครือข่าย Internet 
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมชุมชน หน่วยงานและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 เป้าประสงค์ 7 
 ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
 ๒. ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมที่ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 ๓. ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 



๑๔ 
 

 

 
 

 โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ โครงการอนุรักษ์ไทยด้วยดนตรีพ้ืนบ้าน(กลองยาว) โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการประชุม
กรรมการสถานศึกษา โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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โครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10   ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตรที่2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัด 
                                          การศึกษาใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา ปานผา 
ระยะเวลาด าเนินการ  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องมีการด าเนินงาน ๘ ประการ  โดยเริ่มตั้งแต่ ๑) ก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ๔) ด าเนินงานตามแผน  ๕) ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  ๖) ประเมินคุณภาพภายใน  ๗) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ 
๘) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน  ทั้งนี้การสร้างระบบ
ประกันภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  จะสามารถรองรับการประเมินจากองค์กรมหาชน (สมศ.)                  
การประเมินจากต้นสังกัด และการประเมินอ่ืนๆ  ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นจากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด
และบรรลุตามเป้าหมาย 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๓  เพ่ือพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 ๒.๔  เพ่ือพัฒนาการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๒.๕  เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๖  เพ่ือพัฒนาการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑  ด้านปริมาณ  
    สถานศึกษามีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๓.๒  ด้านคุณภาพ  
           สถานศึกษามีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     ๔.๑  ผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภายภายในของสถานศึกษา  
     ๔.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เตรียมการ (PLAN) 
1.ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2.ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่ผ่านมา 
3.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
4.จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

พฤษภาคม 2565 
 

 

 

 

นางขนิษฐา 

 

 

 

ด าเนินการ (DO) 
กิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ ประกันคุณภาพภายใน 
กิจกรรมที่ 3 เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศภายใน 

 
 

พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
กุมภาพันธ์ 2566 
มีนาคม 2566 

 
นางขนิษฐา
นางขนิษฐา 
นางขนิษฐา 

การติดตาม/ตรวจสอบ (CHECK) 
1.นิเทศและติดตาม 
2.ประเมินผลโครงการ 

 

พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 

 
นางขนิษฐา 
นางขนิษฐา 

การประเมิน/รายงานผล (ACTION) 
1.สร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียนตามเป้าหมาย 
2.ประเมินผู้เรียนตามเครื่องมือที่สร้าง 
3.สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 

 

 

นางขนิษฐา 
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๖. งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน 9,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ ประกันคุณภาพภายใน 2,000 - 2,000 - 

กิจกรรมที่ 2 เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 5,000 - 5,000 - 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศภายใน 2,000 - 2,000 - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 
แต่ละกิจกรรม 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาย
ภายในของสถานศึกษาทั้ง ๘ องค์ประกอบ 

ส ารวจ, สอบถาม 
ประเมินสภาพจริง 

แบบส ารวจ
แบบสอบถาม  
แบบบันทึกข้อมูล 

๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ส ารวจ,สอบถาม, 
สัมภาษณ์สังเกต 

แบบสอบถาม,แบบ
สัมภาษณ์,แบบสังเกต 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมระบบ  
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                                     ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางขนิษฐา ปานผา) 

   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ                                 

 

                                     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ)                                  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

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

                (นายชยพล คชขันธ์)                 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ       พัฒนางานทะเบียนวัดผล  
แผนงาน       สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย  
                                    ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา  
                                    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ สพป.           ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ย่อยที่ ๑ 
                                    เร่งยกระดับคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐาน   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน   ด้านแนวการจัดการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 
ฝ่ายงาน      งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุภาภรณ์  ฉ่่าพ่ึง  
ลักษณะกิจกรรม      โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
                การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสองประการ ประการ
แรกคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  และการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ใน
การส่งเสริม หรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึง
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา 
ในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม 
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้น 
การปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใช้เกณฑ์ 
การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งส าคัญท่ีสุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน 
ลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิม 
ที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้  
                ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา  2551 ทุกรายวิชา
จะต้องมีการประเมินผลครอบคลุมทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน รวมทั้งด้านสมรรถนะผู้เรียน  ซึ่งแต่ละด้านจ่าเป็นจะต้องมีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง และชัดเจนจึงจะท่าให้การตัดสินคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง และยุติธรรม   

      ดังนั้น ในการพัฒนาการวัดประเมินผล  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถด่าเนินการวัดและประเมินผลได้  
พร้อมทั้ง มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือ  และจัดหาวัสดุในการ
ท่างานทะเบียนวัดผล ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึงได้จัดท่ากิจกรรมนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

       1. เพ่ือให้มีเครื่องมือในการจัดท่างานทะเบียนวัดผลที่มีประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อให้ครูมีเอกสารส่าหรับการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง และ 
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เป็นปัจจุบัน 
      3. เพ่ือแจ้งผลการเรียนต่อนักเรียนและผู้ปกครองได้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตรงตามก่าหนด 

 

3.  เป้าหมาย 
 

       ด้านปริมาณ    
                1. ครูประจ่าชั้น/ครูประจ่าวิชา มีเอกสารการวัดและประเมินผลประจ่าวิชาครบถ้วน 
                2. นายทะเบียนวัดผล มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดท่าเอกสารงานทะเบียนวัดผลของนักเรียน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
       ด้านคุณภาพ     
                 1. ร้อยละ 100 ของครูประจ่าชั้น/ครูประจ่าวิชา มีเอกสารการวัดและประเมินผลประจ่าวิชา 
ที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา 
                 2. งานทะเบียนวัดผล ส่าเร็จเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
 

๔. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
                 1. ร้อยละของครูประจ่าชั้น/ครูประจ่าวิชา ที่มีเอกสารการวัดและประเมินผลประจ่าวิชา ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา 
                 2. นายทะเบียนวัดผล มีเครื่องมือในการท่างานส่าเร็จเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

5. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมที่ 1  
    จัดท่าเอกสารการวัด ประเมินผล    

พฤษภาคม 2565 นางสุภาภรณ์  ฉ่่าพ่ึง 

กิจกรรมที่ 2  
    จัดหา/เก็บและจัดท่าข้อมูลงานทะเบียนวัดผล     

ตลอดปีการศึกษา 
2566 

นางสุภาภรณ์ ฉ่่าพึ่ง 

 

6. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 1. งบประมาณ   จ่านวน    5}000 บาท   
           2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 
กิจกรรมที่ 1   
     จัดหาเอกสารการวัดประเมินผล    

3,000 
 

  
 

3,000 
 

- 
 

กิจกรรมที่ 2   
     จัดหา/เก็บและจัดท่าข้อมูลงานทะเบียน
วัดผล     

2,000  2,000 - 

 
 
 

หมำยเหตุ  ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 
7.การประเมินผล 



20 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูประจ่าชั้น/ครูประจ่าวิชา มีเอกสาร 
การวัดและประเมินผลประจ่าวิชาครบถ้วน 
2. นายทะเบียนวัดผล มีเครื่องมือ อุปกรณ์  
ในการจัดท่าเอกสารงานทะเบียนวัดผล 
ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    
 

 ตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบเอกสารงาน
ทะเบียนวัดผล 

- 
 
- 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                  1. ครูประจ่าชั้น/ครูประจ่าวิชา มีเอกสารการวัดและประเมินผลประจ่าวิชา ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา 
                  2. นายทะเบียนวัดผล มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดท่าเอกสารงานทะเบียนวัดผลของนักเรียน   
อย่างมีประสิทธิภาพ    
 
 

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

              (นางสุภาภรณ์ ฉ่่าพึ่ง) 
      ต่าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช่านาญการพิเศษ 
                                 

 

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

                   (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ)                                    
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 
 

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

                           (นายชยพล คชขันธ์)                 
                  ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.๑๐  ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                                    การศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,3,4 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน 
                                                    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางขนิษฐา ปานผา 
ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล 

  จากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
(สมศ.)  รอบสามพบว่า  ได้เสนอแนะจุดควรพัฒนาด้านให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์             
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และจากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับการคิดน้อย  นักเรียนไม่มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 
ท าให้ไม่สามารถน าเสนอชิ้นงานเป็นองค์รวมได้  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้  ไม่เร่งแก้ไขจะท าให้นักเรียนไม่มี
ความสามารถในการคิด  คิดไม่เป็นและไม่สามารถใช้กระบวนการคิดในการเรียนรู้  โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาต้องเร่งขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด            
ให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งผลให้นักเรียนคิดเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหาได้      
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     
และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ 

วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
3. เป้าหมาย 

         ๓.๑  ด้านปริมาณ 
                นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านความคิด 
         ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง   
การคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และสรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 
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4. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
    4.๑  ร้อยละของนักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนได้ 
    4.๒  ร้อยละของนักเรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน 
    4.๓  ร้อยละของนักเรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
    4.๔  ร้อยละของนักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ            
    4.๕  ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน 
    4.๖  ร้อยละของครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
5. วิธีการด าเนินงาน      

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 
ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนากระบวนการคิด 
๑.จัดท าสื่อนวัตกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
- แบบฝึกทักษะการคิดแบบต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ 
๒.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น      
 - กระบวนการคิด 
๓. จัดท าเกณฑ์การประเมินทักษะการคิดแบบต่าง ๆ 
๔.ประเมินทักษะการคิดของนักเรียนทุกระดับชั้น
จากชิ้นงาน 
กิจกรรมที่ ๒ หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียน 
ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้จากโครงงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง/คน 
กิจกรรมที่ ๓ การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ ๑ เรื่อง 

ขั้นรายงาน 
รายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕65 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

เมษายน ๒๕๖6 

 นางขนิษฐา  

 

 

คณะครูทุกคน 

 

 

 

 

 

คณะครูทุกคน 

 

 

คณะครูทุกคน 
 

 

นางขนิษฐา 
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6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน 30,5๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการคิด 2,000 - 2,000 - 

กิจกรรมที่ 2 หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียน 
(ห้องเรียนละ 1,500 บาท) 

13,500 - 13,500 - 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
(ท าวิจัย 15 คน) 

15,000 - 15,000 - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนได้ 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการน าเสนอวิธี
คิดและวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

๔. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงาน 

๕. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความ  พึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

๖. ร้อยละนักเรียนที่เรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน 
๗.ร้อยละของครูที่จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

 สังเกตและตรวจชิ้นงาน
นักเรียน 
 

สังเกตและตรวจชิ้นงาน    
 
 

ตรวจชิ้นงานนักเรียน  
จากแบบฝึกทักษะ          
 

 
ตรวจชิ้นงานนักเรียน 
จากแบบฝึกทักษะ 
 
สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจผลงานนักเรียน
ตรวจสอบผลงานวิจัยในชั้น
เรียน 

แบบสังเกต  
แบบประเมินชิ้นงาน 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมินชิ้นงาน 
 

แบบประเมินชิ้นงาน 
 
 

แบบประเมินชิ้นงาน 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

โครงงานนักเรียน 
วิจัยในชั้นเรียน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนมีความสามารถในการคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา และน าเสนอชิ้นงานเป็นองค์รวมได้ 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางขนิษฐา  ปานผา)  
              ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

                                     

                     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ)                                          

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

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

             (นายชยพล คชขันธ์)      
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ ๒,๓ ด้านโอกาส และด้านคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ สพป.สบ.๑   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๒  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัฐชา แลบัว 
ระยะเวลาด าเนินการ   1๗ พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ - 31  มีนาคม  พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  ในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การ
จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาส าหรับคน
พิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ มีเด็กพิเศษเรียนร่วม ประกอบด้วย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล IEP ให้เด็กได้พัฒนาตาม
ศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิเศษขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ให้กับผู้เรียนที่มี
ความต้องการศึกษาพิเศษให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน           
     2.2 เพ่ือพัฒนาครูที่มีผู้เรียนเรียนรวม ในใช้การสื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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3.  เป้าหมาย  
     3.1  ด้านปริมาณ 
            เด็กพิเศษทุกคนของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
            เด็กพิเศษเรียนร่วมร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วม 

 

4.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     ร้อยละของนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วม 

 

5. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

256๕ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมที่ ๑ คัดกรองนักเรียนและส่งต่อนักเรียนที่ผ่าน
การประเมิน 
 
    กิจกรรมที่ ๒ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
 
    กิจกรรมที่ ๓ ผลิตและ จัดหาสื่อ  จัดสภาพแวดล้อม                      
ที่เหมาะสมกับนักเรียนในห้อง 
 
    กิจกรรมที่ ๔ วัดและประเมินผลการเรียนรู้และการ
พัฒนา 
 

พฤษภาคม 
256๕ - 
มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ   

มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว  
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
      ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 
 

เมษายน 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 

 

๖. งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน ๑,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 
กิจกรรมที่ ๑ คัดกรองนักเรียนและส่งต่อนักเรียน
ที่ผ่านการประเมิน 

๒๐๐ - ๒๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

๒๐๐ - ๒๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๓ ผลิตและจัดหาสื่อ  
จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับนักเรียนในห้อง 

๕๐๐ - ๕๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๔ วัดและประเมินผลการเรียนรู้และ
การพัฒนา 

๑๐๐ - ๑๐๐ - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

 
7.การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละของนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการเรียน
ร่วม 

1. สอบถามประเมินความรู้
ความเข้าใจของครูร่วม
โครงการ 
2. ประเมินมาตรฐานการ
เรียนร่วมเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินมาตรฐานการเรียน
ร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูประจ าชั้น/ครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมเกิดการพัฒนาตนเองจากการศึกษาเอกสารการจัดการศึกษา      
เรียนรวม  ได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) ครูจัด
กิจกรรมได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างหลากหลาย  ช่วยเหลือ  แนะน าแก้ปัญหาการจัดการเรียนของผู้เรียน วาง
แผนการวัดและประเมินผล เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวนัฐชา  แลบัว) 
            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

 
 

    ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ)  
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายชยพล  คชขันธ์)                 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส ,นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
     กลยุทธ์ที่ ๓,๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1,๒  
จุดเน้น     ข้อที ่2,3,๔ 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม 
ระยะเวลาด าเนินการ   1๗ พฤษภาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

1.หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   ใน
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมในปีการศึกษา 2551 ในระดับการจัดการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาทั้งด้านความรู้ ความคิดความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้  
และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ 
และเต็มศักยภาพ  โดยสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติท าได้  คิดเป็นท าเป็น  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านการเขียนและ
การค้นคว้ามีความรู้และทักษะรวมถึงส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  นักเรียน
ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ระดับภาค ระดับชาติ  เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุ
ตามมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความส าคัญท่ีต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
     2.2  เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้านปริมาณ 
           โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้เป็นแนวทางให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    3.2 ด้านคุณภาพ 

 นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
    ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

5. กิจกรรมด าเนินการ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(PLAN) 
๑. จัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕64 
กิจกรรมที่ ๒  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕6๔ 
กิจกรรมที่ ๓  รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕65
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด 
     ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ 
     ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
     ๕.๓  ประเมินผลโครงการ      
     ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เมษายน 2565 
 
 
 

เมษายน 2565 
 
 
 
 

เมษายน 2565 
 – เมษายน 2566 

 
 
 
 

เมษายน 2566 

นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม 
 
 
 
นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม 
 
 
 
 
นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม 

 
 
 
 
 

นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม 
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6. งบประมาณ 
    ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน 500 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบ
ลงทุน 

งบ 
ด าเนินการ 

งบ
บุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕64 

500 - 500 - กิจกรรมที่ ๒  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕64 

กิจกรรมที่ ๓ รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕65 
 

หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 

ตรวจสอบเอกสาร 

 

- 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

 

 

 

 

            ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม)  

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 

 
 

               ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

 

                   ลงชื่อ.......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายชยพล  คชขันธ์)                 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

 

 



๓๓ 
 

โครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
     กลยุทธ์ที่ 1,2,3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ 1,๒ เป้าประสงค์ข้อที่ 1 
จุดเน้น     ข้อที่ ๒,๓,๔ 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม 
ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการน า  O-NET มาใช้ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า  O-NET ที่ย่อมาจาก Ordinary 
National Education Test เป็นการสอบที่ถูกก าหนดขึ้นตามกฎหมาย  จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการสอบให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้ผลการทดสอบได้รับ
ความเชื่อถือและยอมรับจากสาธารณชน รวมถึงต้องมีการเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะท าข้อสอบ เพราะผล
การสอบหรือคะแนนของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา  ซึ่งสะท้อนได้ทั้งระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และในภาพรวมระดับประเทศ  ผลจากการทดสอบสามารถชี้จุดเด่น จุดควรพัฒนาผู้เรียน
ในทุกระดับ และสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้  เพ่ือช่วยกันยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ผลการทดสอบระดับชาติประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนพบว่าผลการทดสอบ O-NET 
ระดับชั้น ป.๖ สูงกว่าระดับประเทศ ๑ รายวิชา ได้แก่รายวิชาภาษาไทย และมีผลการทดสอบต่ ากว่า
ระดับประเทศ ๓ รายวิชา ได้แก่รายวิชาภาษาต่างประเทศ, รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์  ผล
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.๑ พบว่าค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกด้าน  
 จากความส าคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 



๓๔ 
 

๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
            ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนร้อยละ ๘5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
   3.๒.2  นักเรียนชั้น ป.๓  ป.๖ และ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ  
   3.2.3  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 4.2  ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 4.3  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (Plan) 
๑. จัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๔. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ 
 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด 
 
ขั้นรายงาน (Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

2565 

 
นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม  
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม 
 

 

 



๓๕ 
 

6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบอุดหนนุรายหัว) จ านวน 48,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใชจ้่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุม่สาระ) 

4๕,0๐๐ - 4๕,0๐๐ - 

กิจกรรมวดัและประเมินผลระดับชาติ (RT, 
NT, การอ่านการเขียน) 

3,0๐๐ - 3,0๐๐ - 

 

๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นท้ัง 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
๒. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ระดับชาติ   
 
๓. นักเรียนผ่านผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด 
- ตรวจแบบทดสอบ 
- ตรวจผลงาน 
- จากการสังเกต 
- จากการสัมภาษณ์ 
- ทดสอบการปฏิบัติ 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบฝึกทักษะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  80 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 8.2  ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ 

 8.3  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

            ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม) 

ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 

 
 

               ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ)  

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

                   ลงชื่อ.......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายชยพล  คชขันธ์)                 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 



๓๗ 
 

โครงการ   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (๕ ฐานการเรียนรู้ ศรร.) 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 3 ด้านโอกาส 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                          การศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน 
        การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศิธร สิงคลีบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
1. หลักการและเหตุผล 

 การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ของไทยนั้นสอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลกที่เห็น
พ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่๒๑เรื่องของจิตส านึกต่อโลกความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมืองสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและทักษะที่จ าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑จะช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานอกจากนี้  จากผลการสังเคราะห์เอกสาร 
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดทั้งผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เด็กคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่ได้ขาดทักษะชีวิตอัดแน่นเนื้อหาวิชาการ
มากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเองเด็กนักเรียนมีภาระงานการบ้านมากเกินไปหรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน       
จึงท าให้เด็กเกิดอาการเครียด ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริงจาก
ที่กล่าวข้างต้น โรงเรียนเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้จึงจัดท าโครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์

    2.1  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 

 2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้    
ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการด้านปฏิบัตินักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล  
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   2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนา
ตน เองตามความสน ใจและความถนั ดอย่ า ง เ ต็ มตามศั กยภาพและมี ค ว ามสุ ขกั บการ เ รี ยนรู้      
  2.4 เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๓. เป้าหมาย  
    3.1 ด้านปริมาณ  
  นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
    3.2  ด้านคุณภาพ  

            3.2.1 สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความส าเร็จตามนโยบาย  "ลดเวลาเรียน      
เพ่ิมเวลารู้" ระดับสถานศึกษาท่ีชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อยู่ในระดับดี 

            3.2.2 ร้อยละ ๘7 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ มีแผนการจัดการเรียนรู้        
สื่อ  แหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้"  และสามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได ้ 

  3.2.3  นักเรียนร้อยละ 90  ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ 
และการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

           3.2.4  นักเรียนร้อยละ ๘7 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีทักษะชีวิตและมีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดความสนใจตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน  

           3.2.5 ร้อยละ 80 พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
นโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

4. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

    4.1  สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความส าเร็จตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
ระดับสถานศึกษาท่ีชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

    4.2  ร้อยละของครูและบุคลากรของโรงเรียน ที่มีความรู้  ความเข้าใจ มีแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  แหล่ง
เรียนรู้การวัดและประเมินผลที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”และสามารถน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้ 

    4.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการและ  
การปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

    4.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และมีความสามารถใน         
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน 
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    4.5 ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตานโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   

5.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑ . ศึกษาวิเคราะห์นโยบายคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
๒  . ก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของการบริหารจัดการเวลาเรียนลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและ
นักเรียนอย่างชัดเจนมีความเข้าใจตรงกัน 
๓ . สร้างความตระหนักความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ครูผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
๔ . าร/เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจัดท าโครงก  
5 . ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
7 .วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้
หลักสูตรระดับชั้นเรียนความพร้อมของครูผู้สอนสื่อแหล่งเรียนรู้อาคาร
สถานที่และห้องปฏิบัติการ 
8 .ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้

โดยแนวทางการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีรายละเอียด
อมตัวอย่างในเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนพร้

เพ่ิมเวลารู้ และในชุดเอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
ประกอบการด าเนินงาน 
๘ .ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับช่วงวัยสนองความสนใจ
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรมที่
โรงเรียนด าเนินการอยู่และหรือเลือกจากกิจกรรมในชุดเอกสารกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    หรือจากสื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  
๙.ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามตารางเรียนที่ก าหนด 
ดังนี้ 

เมษายน 2564  

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2564
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวศศิธร 
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กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตรวจสอบ 
10. นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
11. ประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : 
AAR) น าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสาวศศิธร 
ครูทุกคน 

 

ขั้นรายงาน  
12. รายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม 
13. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

เมษายน ๒๕๖5 นางสาวศศิธร 

6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ านวน 38,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กลองยาว   - - - - 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สวนสมุนไพร 5,000 - 5,000 - 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 แปรรูปผลิตภัณฑ์ 10,000 - 10,000 - 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 จริยธรรม 3,000 - 3,000 - 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เกษตรพึ่งพาอย่างพอเพียง 15,000 - 15,000 - 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ ฯ 5,000 - 5,000 - 

หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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๗. การติดตามและประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม 

 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑ .ร้อยละของสถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อน 
และตัวชี้วัดความส าเร็จตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ระดับสถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ส ารวจ 

สอบถาม 

ประเมินสภาพจริง 

แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม  

แบบบันทึกข้อมูล 

๒ .ร้อยละของครูและบุคลากรของโรงเรียน ที่มีความรู้  
ความเข้าใจ มีแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผลที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามนโยบาย 

ส ารวจ 

สอบถาม ,สัมภาษณ์  

สังเกต 

ประเมินสภาพจริง 

แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม ,มภาษณ์แบบสั  

แบบสังเกต 

แบบบันทึกข้อมูล 

๓ .ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ  
และการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

สอบถาม,สัมภาษณ์ 

สังเกต 

ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม  ,แบบ
สัมภาษณ์  

แบบสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

๔ .ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  มีทักษะชีวิต  และมีความสามารถใน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจตาม
ศักยภาพของตนเองแต่ละคน 

สอบถาม,สัมภาษณ์ 

สังเกต 

ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม  ,แบบ
สัมภาษณ์  

แบบสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕.ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องกับ 
การจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้และ
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามนโยบาย 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

สอบถาม 

ส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

 แบบสอบถาม  

แบบส ารวจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  8.1  สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความส าเร็จตามนโยบาย ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ระดับสถานศึกษาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

 8.2  ครูและบุคลากรของโรงเรียน ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผลที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  และสามารถน านโยบาย 
ไปจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

  8.3  นักเรียนที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีทักษะชีวิต  และมีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน 

  8.4  พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม  

 

 

         ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวศศิธร สิงคลีบุตร) 

ต าแหน่ง ครโูรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

 

               ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

   

           ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายชยพล คชขันธ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

 



๔๓ 

 
โครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.๑๐ ข้อที่ ๑,๒,๓,๔ 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ ๓ ด้านโอกาส 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                          การศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ เป้าประสงค์ข้อที่  ๑,๒,๓ 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฉมาพร  สมมาตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าของการเรียน  เป็นศูนย์กลางการฝึกวิจารณญาณใน   การอ่าน
โดยบรรณารักษ์เป็นผู้แนะน า เป็นศูนย์กลางความรู้เพื่อการเรียนการสอน  ดังนั้นห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์การเรียน  โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เป็นบุคคลแห่งการอ่านตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ก าหนดการจัดการการศึกษา
เพื่อพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ด้วยการ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการและด าเนินการใน  ทุกด้าน  อาทิด้านสถานที่และบรรยากาศที่สะอาด
สะดวกสบายทั้งกายและใจ ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย   และหลากหลายเพียงพอตรงความต้องการด้าน
บริการ  สะดวกรวดเร็วและประทับใจ  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม  การอ่านที่หลากหลายทั่วถึง  สม่ าเสมอทั้งในและ
นอกโรงเรียน  อันจะบังเกิดผลให้ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 โรงเรียนจ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 
พร้อมที่จะให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน  
 จากความส าคัญดังกลา่วโรงเรียนจึงไดจ้ัดท าโครงการห้องสมุดมชีีวิตขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

   ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติม   

     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

  ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

  ๒.๕ เพื่อให้ครูใช้เป็นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

  ๒.๖ เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย มสีิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง 



๔๔ 

 
อยู่ในสภาพใช้การได้ด ี

  ๒.๗ เพื่อจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ/หรือเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม 

๓. เป้าหมาย 

    ๓.๑ ด้านปริมาณ 

 นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ โรงเรยีนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

    ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

           ๓.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ

สื่อต่างๆรอบตัว 

           ๓.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม     

           ๓.๒.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน       

           ๓.๒.๔   นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

           ๓.๒.๕   ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ห้องสมุดเป็นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           

           ๓.๒.๖  ผู้ใช้บริการห้องสมุดร้อยละ ๙๐ พึงพอใจในโครงการ 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

    ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ

ต่างๆรอบตัว 

    ๔.๒  ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

    ๔.๓  ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

    ๔.๔  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

    ๔.๕  ร้อยละของครูที่ใช้ห้องสมุดเป็นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    ๔.๖  ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

 

 

 

 



๔๕ 

 
๕.  กิจกรรมการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(PLAN) 

๑.จัดท าโครงการ 

๒.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ  (DO) 

๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ หนังสือเล่มเล็ก 

กิจกรรมที่ ๒ รักการอ่าน 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

นางฉมาพร 

สมมาตร 

 

 

นางฉมาพร 

สมมาตร 

กิจกรรมที่ ๓ ตอบปัญหาสารานุกรม 

กิจกรรมที่ ๔ สารสนเทศห้องสมุด/มุมส่งเสริมการเรียนรู้

ห้องสมุด 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 

๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 

      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินโครงการ 

      ๕.๓  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

      ๕.๔  ประเมินผลโครงการ 

ขั้นรายงาน (ACTION) 

๖. รายงานผลโครงการ 

 

 

 

มีนาคม ๒๕๖๖ 

 

 

 

มีนาคม ๒๕๖๖ 

 

 

 
 

นางฉมาพร 

สมมาตร 

 

 

นางฉมาพร 

สมมาตร 

 

  



๔๖ 

 
๖. งบประมาณ 

       ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน ๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ หนังสือเล่มเล็ก ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๒ รักการอ่าน ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๓ ตอบปัญหาสารานุกรม ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๔ สารสนเทศห้องสมุด/มุมส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุด ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 

หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ

รอบตัว 

ตรวจสอบจากสถิติ สถิติการใช้บริการห้องสมุด 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ตรวจสอบผลงาน แฟ้มผลงานนักเรียน 

๕. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจใน โครงการ ตอบแบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 



๔๗ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     -  

 

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

(นางฉมาพร  สมมาตร ) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

         

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

(นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

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

(นายชยพล คชขันธ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 



๔๘ 
 

โครงการ    เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่ 1,2,3,4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3 
จุดเน้น     ข้อที ่1,2 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกวิสรา ศิริอ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล  

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม       (ฉบับ
ที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ          มี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 

          นักเรียนทุกคนได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน          
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   

 



๔๙ 
 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการ
จัด การเรียนรู้จากการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียนแบบฝึกหัดอุปกรณ์การเรียนและการจัดกิจกรรม
ภาคปฏิบัติด้านต่างๆเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
           3.2.2  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมวิชาการ  และกิจกรรม 
ทัศนศึกษา 
   3.2.3  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการจัดกิจกรรม
คุณธรรม/ ลูกเสือ/เนตรนารี 

           3.2.4  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) เพ่ือการแสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

3.2.5  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น  การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับโดยเน้นการเสริมสร้างจินตนาการอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัดผ่านกระบวน การ
เรียนรู้การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
๔.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     4.1  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการจัดการ
เรียนรู้จากการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียนแบบฝึกหัดอุปกรณ์การเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ด้านต่างๆเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
     4.2  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ลูกเสือ/เนตร
นารี 
     4.3  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การแสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
     4.4  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับโดยเน้นการเสริมสร้างจินตนาการอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัดผ่านกระบวนการเรียนรู้การ
ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
๑. จัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน 2565 

 

 

นางสาวกวิสรา 

 

 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
    ๔.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายร่วมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
    ๔.2  ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและด าเนินการแจกงบประมาณ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองและ/หรือ
นักเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน 
    4.3 สถานศึกษาจัดชื้อหนังสือเรียน/ ส่งของ / ตรวจรับตาม
นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕65 

เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกวิสรา/
นางสาวนวพร/

นางสุขศรี 

 

 

 

 

 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 

๕. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
    5.1 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
    5.2 จัดท าแบบประเมินโครงการ 
    5.3 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
    5.4 ประเมินผลโครงการ 

มีนาคม 2566 

 

 

นางสาวกวิสรา 

 

 

ขั้นรายงาน (ACTION) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เมษายน 2566 นางสาวกวิสรา 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบเรียนฟรี 15 ปี) จ านวน 350,492 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จา่ย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

ค่าหนังสือเรียน 138,637 - 138,637 - 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 34,545 - 34,545 - 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 67,950 - 67,950 - 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 109,360 - 109,360 - 

 
หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการจัด      
การเรียนรู้จากการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือ
เรียนแบบฝึกหัดอุปกรณ์การเรียนและการจัด
กิจกรรมภาคปฏิบัติด้านต่างๆเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

ประเมินผลการเรียน แบบวัด/แบบทดสอบ/ 

แบบประเมินผลการเรียน 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์
จากการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษา 

สอบถาม,สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ประเมินผลการเรียน แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการแสวงหา
ความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

ประเมินผลการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕ .ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ทุกระดับโดยเน้นการเสริมสร้างจินตนาการอย่าง  
ไม่มีขอบเขตจ ากัดผ่านกระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ประเมินผลปลายปี แบบทดสอบ 



๕๒ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.๑ นักเรียน ได้รับการสนับสนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบ
นักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    8.๒ นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
    8.๓ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
    8.๔ ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าจัดการเรียนการ
สอนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนาเงินส่วนนี้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันในเรื่องอ่ืนๆได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 
    8.๕ ประชาชนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 

 

           ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกวิสรา ศิริอ่อน ) 

       ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 

         

                 ลงชื่อ.......................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

          ลงชื่อ.......................................... .............ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายชยพล   คชขันธ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

 



๕๓ 

 
โครงการ   ซ่ อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์่และระบบเครือข ำยที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10  ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหำรวิชำกำร 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ่3 ด้ำนคุณภำพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศำสตร์ที่่4่่กำรสร้ำงและเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ 
่่่่่่่่    กำรเรียนรู้อย ำงมีคุณภำพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่่1่เป้ำประสงค์ข้อที่่่1,2,3 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.)่มำตรฐำนที่่๑่คุณภำพของผู้เรียน ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวกมลพร่แซ ลิ้ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  16่่พฤษภำคม่่พ.ศ.2565่-่31่่มีนำคม่่พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
1.หลักการและเหตุผล 

 ่สืบเนื่องจำกนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร่ให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับโลก
ปัจจุบัน่เป็นไปตำมยุค่Thailand 4.0 ซึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน่จะต้องให้นักเรียนได้สืบค้น่ค้นคว้ำหำ
ควำมรู้่ออกแบบกิจกรรมและหำค ำตอบด้วยตนเอง่ทำงโรงเรียนจึงตระหนักในที่มำดังกล ำว่จึงวำงแผนเพ่ือ
เตรียมพร้อมอุปกรณ์่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้นักเรียนได้เข้ำศึกษำค้นคว้ำ่ตำมนโยบำยดังกล ำว 

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ่ ่ ได้น ำ เทคโนโลยีมำช วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห งชำติ ่ พุทธศักรำช่2542 ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีกำรน ำเอำเทคโนโลยีเข้ำ
มำช วยส งเสริมกำรศึกษำ่ เช น่กำรผลิตส่ื่อกำรเรียนรู่้ด้วยคอมพิวเตอร์่ครูสำมำรถให้นักเรียนเรียนรู ่้
ด้วยระบบ่E-learning นักเรียนสำมำรถเปิดเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล่หำควำมรู้ต ำง่ๆ่ได้อย ำงหลำกหลำย่โดย
อำศัยระบบเครือข ำยอินเทอร์เน็ต่และเป้ำหมำยท่ี่ส ำคัญคื อ ก ำร ให้ ค รู และบุ คล ำกรภำย ใน โ ร ง เ รี ยน
ป รั บ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ลยี ค อมพิ ว เ ตอ ร์ แ ล ะอิน เ ทอ ร์ เ น็ ต ใ น ก ำ ร ปฏิบัติงำนในฝ่ำยงำนต ำง่ๆ่ทั้งงำนด้ำน
กำรบริกำรเอกสำร่และงำนด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลต ำง่ๆ่ของโรงเรียนนอกจำกนี้เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
ระบบยัง เน้น เกี ่ยวกับกำรบริกำรข้อมูลข ำวสำรของโรงเรียนผ ำน ทำงเว็บไซต์เพ่ือเป็นประโยชน์แก 
ผู้ปกครอง่หรือ่ผู้ที่สนใจ่ 

ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้่ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต อพ วง่ ตลอดจนระบบ
เครือข ำยในควำมดูแลอยู หลำยเครื่อง่ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต อพ วงเหล ำนี้ได้ให้บริกำรนักเรียน
บุคลำกรในโรงเรียนและชุมชนอยู เสมอ่สภำพเครื่องเก ำ่ในกำรใช้งำนอำจเกิดกำรช ำรุดเสียหำยของอุปกรณ์่จึง
มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรซ อมบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต อพ วงและระบบเครือข ำยที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอน่เพ่ือให้มีสภำพพร้อมใช้งำนได้อย ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 

 

 



๕๔ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1. เพ่ือให้โรงเรียนมีบริกำรด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกำรอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภำพ 
    2.2. เพ่ือให้ครู่และนักเรียนทุกคนได้รับบริกำรสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข ำย่และสร้ำง
ผลงำน่จำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ่ 
่่่่2.3่เพ่ือปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนได้ต อเนื่องแทนกำรจัดหำใหม  
 

3. เป้าหมาย 
่่่ เชิงปริมาณ    

มีระบบเครือข ำยที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน่สภำพพร้อมใช้งำนและคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถใช้งำนได้
มำกกว ำ่90่% 

่่่่เชิงคุณภาพ 
่่่่่่่่่1. โรงเรียนมีจ ำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอ่่ในกำรให้บริกำรแก ครูและนักเรียน 
         2. ครูและนักเรียน่ร้อยละ่100 ได้รับกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตผ ำนเครือข ำยอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ได้อย ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
         1. จ ำนวนคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต อควำมต้องกำรใช้งำนของครูและนักเรียน 
         2. ร้อยละของครูและนักเรียน่ที่ได้รับบริกำรอินเทอร์เน็ตผ ำนเครือข ำยอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้
อย ำงมีประสิทธิภำพ 

5. วิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (Plan) 
๑.่จัดท ำโครงกำร 
๒.่เสนอโครงกำรเพื่ออนุมัติ 
๓.่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผน 
กำรด ำเนินงำน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
4.่ด ำเนินงำนจัดกิจกรรม่ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1บ ำรุงรักษำ่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบเครือข ำยอินเทอร์เน็ต 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
่5.ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมต ำง่ๆ่ที่ก ำหนด 
ขั้นรายงาน (Action) 
่่6.่รำยงำนผลโครงกำร 

 
เมษำยน่2565 

 

 

ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

 

มีนำคม 2566 

มีนำคม 2566 

 
นำงสำวกมลพร่แซ ลิ้ม 
 

 
นำงสำวกมลพร่แซ ลิ้ม 

 

 

นำงสำวกมลพร่แซ ลิ้ม 

นำงสำวกมลพร่แซ ลิ้ม 



๕๕ 

 
6. งบประมาณ  

    ่่่ใช้งบประมำณ่(งบอุดหนุนรำยหัว)่จ ำนวน่40,000 บำท่โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ 1  บ ำรุงรักษำ่เครื่องคอมพิวเตอร์ 15,000 - 15,000 - 

กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงระบบเครือข ำยอินเทอร์เน็ต 25,000 - 25,000 - 

หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ ำยได้ 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.่จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต อกำรใช้งำนของครูและนักเรียน 
2. ร้อยละของครูและนักเรียน่ที่ได้รับกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตผ ำนเครือข ำย
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  

สังเกต 
ตรวจสอบกำร
ใช้อินเทอร์เน็ต 

- 

- 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ่่่่ 
 ่่่1. ่ครูและนักเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต อควำมต้องกำรใช้งำน 
    2.  ร้อยละของครูและนักเรียน่ที่ได้รับกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตผ ำนเครือข ำยอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอย ำง
มีประสิทธิภำพ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่(นำงสำวกมลพร่แซ ลิ้ม) 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต ำแหน ง่ครู่วิทยฐำนะ่ครูช ำนำญกำร 

่่่่่่่ 

่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
่่่่่่่่่่(นำยกิตติศักดิ์่่มณีศิริ) 

่่่่่่่่่่่่่่่ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

 
                      ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

่่่่่่่่่่่(นำยชยพล่คชขันธ์) 
่่่่่่่่่่่่่่่่่ต ำแหน ง่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จุดเน้น สพฐ.ข้อที่  ข้อที่  1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายงาน    งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชฎาภรณ์ อัคราช 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2547 : 1) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ  
ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถน าความรู้  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งต้องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 
 การฝึกทักษะกระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า  นับว่ามี
ความส าคัญ  เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย  มนุษย์จึงต้องมีความรู้
ความสามารถในการคิดค านวณ ซึ่งเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ดังนั้นความสามารถในการคิดค านวณจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนตั้งแต่เด็กโดยบูรณา
การเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว จึงได้ท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย าและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
๒.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณของนักเรียน 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเลขเร็ว และถูกต้อง 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
          ๓.๑.๑ นักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1  ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ สามารถท่องสูตรคูณถึงแม่ 12 ได้อย่างแม่นย า 
 3.๒.2  ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ มีทักษะในการคิดเลขเร็ว และถูกต้อง 
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๔.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
     4.1  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ สามารถท่องสูตรคูณถึงแม่ 12 ได้อย่างแม่นย า 
     4.2  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ มีทักษะในการคิดเลขเร็ว และถูกต้อง 
๕.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 
ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ ท่องสูตรคูณ 
1. นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนเข้าสู่บทเรียนชั่วโมงแรก
ทุกวัน 
กิจกรรมที่ ๒ คณิตคิดเร็ว 
นักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ ท าแบบฝึกเทคนิคคิดเลขเร็ว
,คิดเลขเร็วโดยใช้โปรแกรม GSP,เล่นเกม 24, 
แข่งขันซูโดกุ ก่อนเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคาบ 
ขั้นรายงาน 
รายงานผลโครงการ 

เมษายน ๒๕65 – 
มีนาคม 2566 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
มีนาคม 2566 

 

 นางสาวชฎาภรณ์  
 

 
 

 
นางสาวชฎาภรณ,์ 

ครูประจ าชั้น 
 

นางสาวชฎาภรณ ์
 

 
นางสาวชฎาภรณ ์

6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ จ านวน 3,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใชจ้่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมท่องสูตรคูณ - - - - 

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว               
     สื่อการคิดเลขเร็ว       
     แบบฝึกเทคนิคคิดเลขเร็ว 

 
 

1,000 
2,000 

 

 
 
- 
- 

 

 
 

1,000 
2,000 

 

 
 
- 
- 

 
 
หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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๗.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ 
สามารถท่องสูตรคูณถึงแม่ 12 ได้อย่าง
แม่นย า 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ มี
ทักษะในการคิดเลขเร็ว และถูกต้อง 

- ทดสอบการปฏิบัติ 
 
 
- ท าแบบทดสอบ 

- แบบวัดความก้าวหน้า 
 
 
- แบบฝึกเทคนิคคิดเลขเร็ว 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1  ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ สามารถท่องสูตรคูณถึงแม่ 12 ได้อย่างแม่นย า 
     8.2  ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.๓ มีทักษะในการคิดเลขเร็ว และถูกต้อง 

 
 
 

            ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวชฎาภรณ์ อัคราช) 

     ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

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

(นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 
 

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

(นายชยพล คชขันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                                          โดยใช้กิจกรรม Active Learning 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
                                          มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ สพป.สบ.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการเรียนรู้ และใฝ่รู้ของผู้เรียน 
ฝ่ายงาน    งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนัฐชา  แลบัว 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        พฤษภาคม 256๕ – มีนาคม 256๖ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย  และคนทั่วโลก  เราใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรม  เป็นภาษาท่ีน าไปใช้ในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร
กันโดยตรง ทางการใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การอ่านหนังสือคู่มือทางด้านวิชาการเป็นต้น  
ภาษาอังกฤษถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และจะมีอิทธิพลมากขึ้นในอนาคต  เราจึงควรให้ความส าคัญกับการ
เรียนภาษาอังกฤษ  โดยการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนตั้งแต่วัยเยาว์  ให้ได้เรียนรู้  และรักที่จะเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดีและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในอนาคตได้ดี
ยิ่งขึ้น  Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือ
ท า  โดย “ความรู้” ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ภาษา  อีกทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๓ ว่า ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น  อีกทั้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้กล่าวถึง Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความ
แตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม และ Communication information and media 
literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการที่จะเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมโดยการเข้าใจและสามารถใช้ได้ถูกต้องตามธรรมชาติของเจ้าของภาษา 
 ผู้จัดท าโครงการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ  จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรม Active Learning ขึ้น  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผู้ เรียน  โดยพัฒนาการเรียนรู้ ในด้านค าศัพท์และประโยคพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  เพ่ือน าคว ามรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป      

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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๓. เป้าหมาย 
         ๓.๑  ด้านปริมาณ 
                นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
         ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       ๓.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานได้ 
       ๓.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

 ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานได้    
 ๔.๒  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

5. กิจกรรม  

กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. จัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. วางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

256๕ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
    กิจกรรมที่ ๒ English around 

พฤษภาคม 
256๕ - 
มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ   
      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
      ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว  
 
 
 
 
 

ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เมษายน 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
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6. งบประมาณ  
 งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน  ๓,000  บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประเภทค่าใช้จ่าย (บาท) แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๑,000 ๑,000 - - - 

กิจกรรมที่ ๒  English around ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม 
 

วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานได้ 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

การสังเกต/การสัมภาษณ์ 
การสอบ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานได้ 
 ๘.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
          ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวนัฐชา  แลบัว) 
                  คร ูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายชยพล  คชขันธ์)                 
            ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กิจกรรม Active Learning 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                          การศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ - 31  มีนาคม  พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันนี้เรื่องของ Active Learning นับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ 
ด้วยเพราะเป็นแนวจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็น
การเรียนรู้ผ่าน การปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซึ่ง “ความรู้” ที่ เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  โดย
ความหมายของ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) นั้น หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระท าและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่ง
เกิดขึ้นจากสมมติฐาน 2 ประการ อันได้แก่  1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์  2. แต่ละ
คนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

 จากนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ได้มีการให้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐาน  โดยให้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning  เน้นให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

 ผู้จัดท ำโครงกำรได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรนี้  จึงได้จัดท ำโครงกำรการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น และพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียน 
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  ๒. วัตถุประสงค ์

         ๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียน 
         ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายของส านักงานเขต 
๓. เป้าหมาย 
         ๓.๑  ด้านปริมาณ 
                นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
         ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       ๓.๒.๑  นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนาทักษะทางการเรียน 
       ๓.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
 ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียน   
 ๔.๒  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

5. กิจกรรม  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
๑. จัดเตรียมโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินกำร  
๔. วางแผนการด าเนินงานตามแผนการ  
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
กิจกรรม ๑  
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาไทยแบบ Active 
Learning 
-เปิดคลินิกภาษาส าหรับสอนเสริมให้
นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง  ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
 

ปีการศึกษา 2565  
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2565 
 
 

ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร 
 
 
 
 
นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร 
 
 
นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร 
นายจักรพงศ์ หนูแดง 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
-ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓ 
จัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
ขั้นตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม
ต่างๆที่ก าหนด 
ขั้นรายงาน 
รายงานผลโครงการ 

 
 

ปีการศึกษา 2565 
 
 

ปีการศึกษา 2565 

 
 

นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร 
 
 
นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร 

 
6. งบประมาณ  
 ๑. งบประมาณ จ านวน   3,000   บาท 
 ๒. ค่าใช้จ่ายการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 
 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาไทยแบบ Active Learning 
-เปิดคลินิกภาษาส าหรับสอนเสริมให้
นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง  ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
-ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓ 
 
 

3,000 - 3,000 - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียน   
 
 

- การเข้าร่วมโครงการ   
- การตรวจใบงาน/
เอกสาร 

- บันทึกการเข้าร่วมโครงการ 
- ใบงาน/เอกสาร 
 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น - การทดสอบ - แบบทดสอบ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๘.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
 

      ลงชื่อ …………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร) 
             คร ูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

      ลงชื่อ …………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

      ลงชื่อ …………………………………………ผู้อนุมัตโิครงการ 
         (นายชยพล คชขันธ์) 
                ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรม  
    Active Learning 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                                          มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีด 
    ความสามารถ ในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ ๒  พฒันากระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
ฝ่ายงาน    งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        17  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้เรื่องของ Active Learning นับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ 
ด้วยเพราะเป็นแนวจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็น
การเรียนรู้ผ่าน การปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซึ่ง “ความรู้” ที่ เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  โดย
ความหมายของ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) นั้น หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระท าและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่ง
เกิดขึ้นจากสมมติฐาน 2 ประการ อันได้แก่  1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์  2. แต่ละ
คนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 จากนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ได้มีการให้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐาน  โดยให้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning  เน้นให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 
 ผู้จัดท าโครงการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการนี้  จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้กิจกรรม Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขึ้น และพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค ์
          ๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียน 
       ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายของส านักงานเขต 

๒.๓ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม Active Learning 
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๓. เป้าหมาย 
         ๓.๑  ด้านปริมาณ 
                นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
         ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       ๓.๒.๑  นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนาทักษะทางการเรียน 
       ๓.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
       ๓.๒.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
 ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียน   
 ๔.๒  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
          ๔.๓ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 

5. กิจกรรม  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงก าหนดแนว 
3. ปฏิบัติประชุม 
ขั้นด าเนินการ  
4. วางแผนการด าเนินงานด าเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  กิจกรรม ๑ กิจกรรมการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
   
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
 

ขั้นตรวจสอบ 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ขั้นรายงาน 
6. รายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มีนาคม 2566 
 
 
 

มีนาคม 2566 
 

นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
 

นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 

นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
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6. งบประมาณ  
 งบประมาณ (งบอุดหนุน) จ านวน   3,0๐๐   บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 
กิจกรรมที ่๑  
กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1,๕๐๐ 

 
- 

 
1,๕๐๐ - 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 
1,๕๐๐ 

 
- 

 
1,๕๐๐ - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียน   
 
 

- การเข้าร่วมโครงการ   
- ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น - ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ 

๓. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

- ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๘.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 ๘.๓  นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายวราวุฒ ิ มุขกระโทก) 
           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายชยพล คชขันธ์) 
              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ 

มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพ เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ฝ่ายงาน    งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        1๗  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ.2553 – 2559) โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดให้มีการสร้างพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้มุ่งเน้นโดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มุ่งสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพดีและแผนพัฒนาที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ก็มุ่งเน้นในการใช้กีฬาพัฒนาคนเพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป 

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้ส่งเสริมให้นักกีฬาได้
พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา จนน าไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
เด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย รวมทั้งยังสร้างนักกีฬาไปแข่งขันในระดับเขตและระดับชาติ เป็นไปตาม
แนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )       
พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาให้มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

๒.๓ เพ่ือสร้างนักกีฬาและผลงานทางการกีฬาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

๓. เป้าหมาย 
         ๓.๑  ด้านปริมาณ 
                 นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80  
         ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่การแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ 
 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
 ๔.๑ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวดัหนองโนใต้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 

๔.๒ นักเรียนมีผลงานการประกวด และการแข่งขันด้านกีฬาที่มีศักยภาพท่ีดีขึ้น 
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5. กิจกรรม  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงก าหนดแนว 
3. ปฏิบัติประชุม 
 
ขั้นด าเนินการ  
4. วางแผนการด าเนินงานด าเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  กิจกรรม ๑ จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 
 ขั้นตรวจสอบ 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน 
6. รายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
มีนาคม ๒๕๖6 

 
มีนาคม ๒๕๖6 

 

นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 

 
6. งบประมาณ  
 งบประมาณ (งบอุดหนุน) จ านวน   15,0๐๐   บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 
กิจกรรมที ่๑ จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 5,000 - 5,000 - 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
 
 
๒.นักเรียนมีผลงานการประกวด และการแข่งขันด้านกีฬา
ที่มีศักยภาพท่ีดีขึ้น 

- สังเกตจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
- ผลการแข่งขัน 

แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ 
 
 
 
แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  นักกีฬาให้มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
 ๘.๒  นักกีฬามีทักษะความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา 
 ๘.๓ นักกีฬาของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายวราวุฒ ิ มุขกระโทก) 
           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายชยพล คชขันธ์) 
              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    อนุรักษ์ไทยด้วยดนตรีพ้ืนบ้าน(กลองยาว) 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ ข้อที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัฐชา แลบัว 
ระยะเวลาด าเนินการ   1๗ พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ - 31  มีนาคม  พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสภาพวัฒนธรรมไทยในกลุ่มเยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปมากซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญเติบโต
ของเทคโนโลยีและการแผ่ขยายของอารยธรรมจากต่างชาติ   ท าให้เกิดปัญหารักในความเป็นไทย ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย  แม้แต่การเขียนภาษาไทย เลขไทย การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้  ไม่สามารถท าให้ประสพ
ผลส าเร็จอย่างยั่งยืนได้  ถ้าปราศจากการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่จะ
เติบโตไปเป็นคนดีของสังคม  ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม 
ร่วมมือ  พัฒนาร่วมกัน 

 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ มีโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาความเป็นไทยด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ และประเพณีวัฒนธรรมไทยท าให้มีความส านึก เกิดความรักในศิลปวัฒธรรมไทยด้วยการจัด
ชุมนุมกลองยาว ให้นักเรียนที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้ออกร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 จากความส าคัญดังกล่าว  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ไทยด้วยดนตรีพื้นบ้านกลองยาวขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)และนาฏศิลป์           
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีและบรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย  
     3.1  ด้านปริมาณ 
            นักเรียนชั้น ป.๑ ถึง ม.๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 นักเรียนร้อยละ  85 มีความรู้ความสามารถในการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน(กลองยาว)และนาฏศิลป์                       
            3.2.2  นักเรียนร้อยละ  85 มีค่านิยมที่ดีในการแสดงกลองยาว และบรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน    
            ๓.๒.๓  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘5 พึงพอใจในโครงการ 
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4.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน(กลองยาว)  และนาฏศิลป์       
     4.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีค่านิยมที่ดีในการแสดงกลองยาว และบรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
     4.3  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจในโครงการระดับมากขึ้นไป 

 

5. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

256๕ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนการสอน  ดนตรี-
นาฏศิลป์ (ดนตรีพ้ืนบ้านกลองยาว) ในวิชาดนตรี-นาฏศิลป์   
และชุมนุม 
 
    กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการสอนดนตรี-นาฏศิลป์  ด้วยภูมิ
ปัญญา(วิทยากรภายนอก) 
 
    กิจกรรมที่ ๓ ร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น 
 
    กิจกรรมที่ ๔ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องดนตรี 
 

พฤษภาคม 
256๕ - 
มีนาคม 
256๖ 

 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
นางสาวกมลพร  แซ่ลิ้ม 
นางสาวชฎาภรณ์  อัคราช 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
นางสาวนวพร บุญศิลป์ 
  
นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ   
      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
      ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว  
 
 
 
 
 
 

ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 
 

เมษายน 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
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๖. งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน ๒0,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนการสอน  
ดนตรี-นาฏศิลป์ (ดนตรีพ้ืนบ้านกลองยาว) ใน
วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ และชุมนุม 

5,0๐๐ - 5,0๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการสอนดนตรี-
นาฏศิลป์  ด้วยภูมิปัญญา(วิทยากรภายนอก) 

5,000 - 5,000 - 

กิจกรรมที่ ๓ ร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

๑,000 - ๑,000 - 

กิจกรรมที่ ๔ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
เครื่องดนตรี 

๙,000 - ๙,000 - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

 
7.การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถในการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
(กลองยาว)  และนาฏศิลป์   
 

สังเกต ประเมินพฤติกรรม 
สัมภาษณ์ สอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีค่านิยมที่ดี 
ในการแสดงกลองยาว และบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

สังเกต ประเมินพฤติกรรม 
สัมภาษณ์ สอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

๓. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจ 
ในโครงการระดับมาก 
 

สังเกต ประเมินพฤติกรรม 
สัมภาษณ์ สอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     นักเรียนมีพฤติกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกลองยาวด้วยความเต็มใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวนัฐชา  แลบัว) 
                ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

 

        ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายชยพล  คชขันธ์)                 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรม 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                          การศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจินตนา ทศดร 
ระยะเวลาด าเนินการ  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่าง
รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่ เป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักเรียน 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
   3.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘5 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   3.๒.๒ บ้าน วัด และโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๔.   ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
      ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
      ๔.๒  ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
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๕. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ 
กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิประจ าวันสุดสัปดาห์ 
กิจกรรมสวดมนต์สมาทานศีลหน้าเสาธง 
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ  
ที่ก าหนด 
      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ   
      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
      ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เมษายน 25๖5 - 
พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 

เมษายน 25๖5 - 
พฤษภาคม 256๕ 

 
 
 
 
 
 

มีนาคม 25๖6 
 
 
 
 
 

เมษายน 25๖6 
 

นางสาวจินตนา 
 
 
 
 
 
นางสาวจินตนา 
ครูประจ าชั้นทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจินตนา 
 
 
 
 
 
นางสาวจินตนา 
 

 
6.งบประมาณ 
    เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน  1,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1,000 - 1,000 - 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนคุณธรรม - - - - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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๗.การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑ ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
๒  ร้อยละความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
 

สังเกต,สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

  
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรม 

 
 

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

                                                ( นางสาวจินตนา ทศดร) 
                                        ต าแหน่ง ครโูรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
                                  ลงชื่อ……………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ)                                     
                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
 

           ลงชื่อ…………………………………………………………..ผูอ้นุมัติโครงการ 
                                                  ( นายชยพล  คชขันธ์) 
                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
          
 
 



๘๐ 
 

 
 

โครงการ    พัฒนาระบบการเงินการบัญชีพัสดุ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 
      คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เป้าประสงค์ข้อที่  5 
จุดเน้น     ข้อที่ 1 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ  
               การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                                
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกวิสรา ศฺริอ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
1. หลักการและเหตุผล 
     การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทุกฝ่ายงานต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะการด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของส้านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และนโยบายของสถานศึกษางบประมาณจัดเป็นปัจจัยส้าคัญที่ จะ
ขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ให้สามารถด้าเนินการไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา ซึ่งงานการเงิน การบัญชีและพัสดุมีภารกิจหลักในการให้บริการ/อ้านวยความสะดวก และบริหาร
จัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด้าเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงานการเงิน
การบัญชีและพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจการด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

จากความส้าคัญดังกล่าวโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้  จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาระบบการเงิน     
การบัญชีและพัสดุขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.๑  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ให้ด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.๒  เพ่ือจัดระบบการตรวจสอบ ก้ากับ ติดตาม และพัฒนาการบริหารงบประมาณ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             3.1.1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ บริหารงบประมาณได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
             3.1.2 โรงเรียนมีการจัดท้าระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 



๘๑ 
 

 
 

     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
            ๓.๒.๑  โรงเรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน 
อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลได้ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ร้อยละ 95 
            ๓.๒.๒  โรงเรียนมบีัญชีการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบการบัญชี และเป็นปัจจุบัน 
            3.2.3  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘5 มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. จัดท้าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด้าเนินงาน 

เมษายน - พฤษภาคม๒๕65 

 

 

นางสาวกวิสรา 

 

 

ขั้นด าเนินการ 
๑.งานการเงิน 
๒.งานบัญชี 
๓.งานพัสดุ 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

นางสุขศรี 
นางสาวกวิสรา 
นางสาวนวพร  

ขั้นตรวจสอบ 
ประเมินผลการด้าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖6 

 

นางสาวกวิสรา  

ขั้นรายงาน 
รายงานผลโครงการ 

 

เมษายน ๒๕๖6 

 

นางสาวกวิสรา 

 
6.  งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ้านวน 3,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ งานการเงิน 1,000 - 1,000 - 

กิจกรรมที่ ๒ งานบัญชี 1,000 - 1,000 - 

กิจกรรมที่ ๓ งานพัสดุ 1,000 - 1,000 - 

 
หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 



๘๒ 
 

 
 

๖. การติดตามประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความส้าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน / โครงการ ตาม
โครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน 
ทีเ่ป็นระบบ และถูกต้องตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. บัญชีการใช้จ่ายงบประมาณที่
ถูกต้องตามระเบียบการบัญชี และ
เป็นปัจจุบัน 

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความ  
พึงพอใจ 

- ตรวจสอบเอกสาร 

 
 
 
 

- - ตรวจสอบระบบบัญชี  
ของโรงเรียน 
 
- สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

- แบบตรวจสอบ 
 
 

- แบบสอบถาม 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  ระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๗.๒  สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

 

            ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวกวิสรา ศิริอ่อน ) 

       ต้าแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูช้านาญการพิเศษ 

         

            ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 

         ประธานกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายชยพล   คชขันธ์ ) 

 ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นกลยุทธ์  สพฐ.   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่ 1,2,3,4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 เป้าประสงค์ข้อที่  6 
จุดเน้น     ข้อที่ 1 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร 

และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุขศรี มะโนสา 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
๑. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนประมาณ ๒13 คน และบุคลากร
ทางการศึกษา ๑๘ คน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณจ่ายค่าสาธารณูปโภค คือ ค่าไฟฟ้า เพ่ือพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในโรงเรียน 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑  ด้านปริมาณ  
   เพ่ือมีงบประมาณเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
    ๓.๒  ด้านคุณภาพ  
           โรงเรียนมีการจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 

๔.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     โรงเรียนมีค่าสาธารณูปโภคใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างเพียงพอ 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เตรียมการ (PLAN) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ 

 

เมษายน 2565 
 

 

นางสุขศรี 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการ (DO) 
- ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

 
เมษายน 2565–31 มีนาคม 2566 

 

 
นางสุขศรี 

การติดตาม/ตรวจสอบ (CHECK) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

 

พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
 

 
นางสุขศรี 

การประเมิน/รายงานผล (ACTION) 
รายงานผลต่อผู้บริหาร และปรับปรุงแก้ไข 
ปัญหาที่พบ 
 

เมษายน 2566 
 

นางสุขศรี 
 

 

๖. งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 150,000 - 150,000 - 

๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

มีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคมีเพียงพอและ
ปลอดภัย 

ส ารวจ 
สอบถาม 

ประเมินสภาพจริง 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม  

แบบบันทึกข้อมูล 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     โรงเรียนมีสาธารณูปโภคใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างเพียงพอ 
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                 ลงชื่อ……………….…………………….ผู้เสนอโครงการ 

                (นางสุขศรี มะโนสา) 

                      ต าแหน่ง ครโูรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

                                     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ)                                    

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

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

           (นายชยพล   คชขันธ์ )                 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   พัฒนาบุคลากร 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10  ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ 
            การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒  มุ่งพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ 
     การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                                     
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์ ฉ่่าพึ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล                     

การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้นั้น  ต้องพัฒนาผู้บริหารและคณะครูให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซึ่งครูต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต่าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะต่าแหน่ง ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน ก่าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น่าข้อมูล
สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้
ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 จากความส่าคัญและความจ่าเป็นดังกล่าว  โรงเรียนจึงได้จัดท่าโครงการพัฒนาบุคลากรข้ึน 

๒.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครูสามารถวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

2.2  เพ่ือให้ครูสามารถให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 2.3  เพ่ือให้ครูสามารถศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 
 2.4  เพ่ือให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษาและสังคม 
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 2.5  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 
๓. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
                    บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  ครูร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาตนเองจากการประชุม/อบรม/สัมมนา ไม่ต่่ากว่าคนละ ๒๐ ชั่วโมง/ปี
การศึกษา 
           3.2.2  ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาตนเองจากการศึกษาดูงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา  
           3.2.3  ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน      
           3.2.4  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในโครงการ 

๔.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     4.1  ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองจากการประชุม อบรม สัมมนาไม่ต่่ากว่าคนละ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
     4.2  ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองจากการศึกษาดูงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา                 
     4.3  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 
     4.4  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจในโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดท่าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด่าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (Do)    
กิจกรรมที่ ๑ประชุม อบรม สัมมนา 
๑.๑ ส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ตามความถนัด  
ความสนใจและความเหมาะสมกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
๑.๒ รายงานผลการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาหลังการพัฒนาตนเอง 
๑.๓ ขยายผล น่าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุม 
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงาน 
๑.๑ ประชุมหารือเก่ียวกับเรื่องส่าคัญเร่งด่วนที่โรงเรียนต้องพัฒนา 
๑.๒ ติดต่อ ประสานหาโรงเรียนต้นแบบที่จะไปศึกษาดูงาน 
๑.๓ ไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาวางแผนในการปรับใช้ในสถานศึกษาของ
ตนเอง 
ขั้นตรวจสอบ (Check).   
ประเมินผลการด่าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่าหนด 

 
พฤษภาคม 2565 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

เมษายน 256 

 
นางสุภาภรณ์ 

 
 

นางสุภาภรณ์ 
 
 
 
 

นางสุภาภรณ์ 

 
 
 

ครูทุกคน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  - จัดท่าแบบประเมินโครงการ    
-     จัดท่าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงาน(Action) 
รายงานผลโครงการ 
 
6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ่านวน 55,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุม อบรม สัมมนา 10,000 - 10,000  - 

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงาน 45,000 -  45,000 - 

กิจกรรมที่ 3 จัดท่าแผน ID Plan/รายงานผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 

- - - - 

หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองจากการ
ประชุม อบรม สัมมนา  

ตรวจสอบสถิติการเข้ารับการ
ประชุม อบรม สัมมนา 

บันทึกสถิติการเข้ารับการ
ประชุม อบรม สัมมนา 

๒. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองจาก
การศึกษาดูงาน 

ตรวจสอบรายงานการศึกษาดู
งาน 

บันทึกสถิติการศึกษาดูงาน 

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจในโครงการ สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1  ครูได้รับการพัฒนาตนเองและน่ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.2  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและ
สังคม  

 
 

                              ลงชือ่..............................................ผู้เสนอโครงการ            
                 (นางสุภาภรณ์ ฉ่่าพ่ึง )                                                   

                 ต่าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช่านาญการพิเศษ   

                 
 

                                ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 

                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 
    

                             ลงชือ่.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายชยพล คชขันธ์) 

               ผู้อ่านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    ส่งเสริมระเบียบ วินัย และประชาธิปไตยนักเรียน 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ ข้อที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์ สพป.สบ.๑   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ 
จุดเน้น     ข้อที่ 4 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัฐชา แลบัว และนางสาวจินตนา  ทศดร 
ระยะเวลาด าเนินการ   1๗ พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ - 31  มีนาคม  พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กล่าว
ในหมวดที่ ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรา ๗ ไว้ว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ด้านคุณภาพ ข้อที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง คนมี 
ความสุข  ที่เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยโรงเรียนสามารถพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตไปเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตได้นั้น  สามารถเกิดได้จากการเรียนรู้จากสังคมจ าลองภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมระเบียบ 
วินัย และประชาธิปไตยนักเรียนขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมระเบียบ วินัย ภายในโรงเรียน           
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
     2.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักปกครองตนเอง โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้นมาช่วยดูแล 
และหน้าที่ปกครองตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
3.  เป้าหมาย  
     3.1  ด้านปริมาณ 
            นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 นักเรียนร้อยละ ๘0 มีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
            3.2.2 นักเรียนร้อยละ ๘0 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
            ๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคารวะธรรม สามัคคีธรรม ในการด ารงชีวิต 
            ๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 

4.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     4.1  ร้อยละของนักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย       
     4.2  ร้อยละของนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
     4.3  ร้อยละของนักเรียนมีคารวะธรรม สามัคคีธรรม ในการด ารงชีวิต 
     4.๔  ร้อยละของนักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 

5. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

256๕ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมที่ ๑ สภานักเรียน 
    - เลือกตั้ง 
    - แต่งตั้งสภานักเรียน 
    - ประชุมสภานักเรียน 
    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมหน้าเสาธง 
 
    กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระเบียบโรงเรียน 
    - จัดท าระเบียบโรงเรียน 

พฤษภาคม 
256๕ - 
มีนาคม 
256๖ 

 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
นางสาวจินตนา  ทศดร 
 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
นางสาวจินตนา  ทศดร 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

    - จัดท าคู่มือนักเรียน 
    - จัดท าเพลงโรงเรียน 
    - จัดท าป้าย 

 
 
 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ   
      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
      ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว  
 
 
 
 
 
 

ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เมษายน 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 

๖. งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน ๖,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 
กิจกรรมที่ ๑ สภานักเรียน ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมหน้าเสาธง ๕00 - ๕00 - 
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระเบียบโรงเรียน ๔,๕00 - ๔,๕00 - 
   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7.การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบจากแบบบันทึก แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. ร้อยละของนักเรียนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตรวจสอบการลงชื่อเลือกตั้ง บัญชีการลงชื่อเลือกตั้ง 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีวินัยในการปกครอง
ตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

สังเกต ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๔. ร้อยละของนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และต่อส่วนรวม 

สังเกต ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๕. ร้อยละของนักเรียนมีคารวะธรรม สามัคคี
ธรรม ในการด ารงชีวิต 

สังเกต ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๖. ร้อยละของนักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 

สังเกต ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย วิถีประชาธิปไตย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวนัฐชา  แลบัว) 
                      ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 
 

    ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายชยพล  คชขันธ์)                 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   กิจกรรม 5 ส. ในสถานศึกษา 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การก ากับ 
                                          ติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
ระยะเวลาด าเนินการ  1๗  พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ - 31  มีนาคม  พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
๑. หลักการและเหตุผล                     

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง      
(พ.ศ. 2552  - 2561 )โดยมีเป้าหมายคือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นพลเมือง     

และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  อีกทั้งกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2554  
ข้อ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Moral and Ethics   )๗อีกทั้งจุดเน้นที่ 1 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและอยู่
อย่างพอเพียง ( Sufficiency & Public Mind) และจุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปหัตถกรรมและทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส จากบริษัท ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความตระหนักในการที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และสนองต่อนโยบายปฏิรูป
การศึกษา จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรม ๕ ส ในสถานศึกษา
ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนผู้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
      2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
      2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย 

๓. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
           บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้    
            3.2.2 นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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            3.2.3 บริเวณสถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย    
            3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึงพอใจระดับมากขึ้นไปต่อการด าเนินโครงการ 

๔.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     4.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
     4.3 บริเวณสถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย 
     4.4 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องที่พึงพอใจระดับมากขึ้นไปต่อการด าเนินโครงการ 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 
 
 

นายวราวุฒิ มุขกระโทก 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
4. วางแผนการด าเนินงานด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 กิจกรรม ๕ ส  ในสถานศึกษา 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       ๑. การแบ่งกลุ่มสีของนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมแต่งตั้งครูที่
ปรึกษา 
       2. ด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส ประจ าวัน 
       3. จัดประกวดห้องเรียน 5 ส 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

นายวราวุฒิ มุขกระโทก 
 
 
นายวราวุฒิ มุขกระโทก 
และคณะครู 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ขั้นรายงาน(Action) 
 6. รายงานผลโครงการ 

มิถุนายน 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2566 
 
มีนาคม 2566 

นายวราวุฒิ มุขกระโทก 
 
 
นายวราวุฒิ มุขกระโทก 

 

6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ  (งบอุดหนุนรายหัว)  จ านวน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ /กิจกรรม  งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรม ๕ ส. ในสถานศึกษา 10,000 - 10,000 - 

   หมายเหตุ  ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

๒. บริเวณสถานศึกษาสะอาด เปน็ระเบียบ และมีความปลอดภยั ประเมิน,ตรวจสอบ แบบประเมิน 

๓. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องที่พึงพอใจระดับมากขึ้นไปต่อการด าเนินโครงการ สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนวางแผนในการท างาน และด าเนินงานจนส าเร็จสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนา
งาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

                 ลงชื่อ……………......….………………….ผู้เสนอโครงการ 
    (นายวราวุฒิ  มุขกระโทก( 

          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

                          ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                                          
                                                       (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ( 
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

                       ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายชยพล คชขันธ์( 

            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   กิจกรรมวันส ำคัญ 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหำรทั่วไป 
สนองนโยบาย สพฐ.  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อ 3 ด้ำนคุณภำพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 เป้ำประสงค์ข้อที่  1,2 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวจินตนำ ทศดร 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภำคม  พ.ศ.2564 - 31  มีนำคม  พ.ศ.2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
1. หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันส ำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นกำรปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส ำคัญของชำติและภูมิใจในควำมเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส ำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ควำมหมำยและควำมส ำคัญของวันส ำคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม  
สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงควำมรักควำมกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบำอำจำรย์  กล้ำแสดงออก 
และแสดงควำมสำมำรถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ควำมรู้และมีควำมสนุกสนำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีที่ทุก
คนต้องปฏิบัติยึดถือ และทำงโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ และวันส ำคัญอ่ืนๆให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกปี เพ่ือ
เป็ นกำรส่ ง เสริ มวัฒนธรรม  ประ เพณี อันดี ง ำม  รวมถึ งกำร ได้ เ ข้ ำ ไปมี ส่ วนร่ วมกับชุมชนด้ วย 
  จำกเหตุผลดังกล่ำวทำงโรงเรียนจึงได้จัดท ำโครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
    2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเอ้ืออำทร และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
    2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน 
    2.4  เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๕  เพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียน วัด และชุมชน 
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3. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
           นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้ำร่วมโครงกำร 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1  นักเรียนร้อยละ ๘0 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
          3.2.2  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีพฤติกรรมเอ้ืออำทร และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
          3.2.3  นักเรยีนร้อยละ 90 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน 
 3.2.4  นักเรียนร้อยละ ๘0 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 3.2.๕  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘0 พึงพอใจในโครงกำร 

4. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
 4.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเอ้ืออำทร และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 4.3  ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน 
 4.4  ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 4.๕ ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจระดับมำกข้ึนไป 
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5. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
ประชุมชี้แจงโครงกำร 

พฤษภำคม 2565 นำงสำวจินตนำ 

ขั้นด าเนินการ  
วำงแผนกำรด ำเนินงำนด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 
วันวิสำขบูชำ 

 
พฤษภำคม 2565 

 

นางสาวจินตนา 

 

วันมำฆบูชำ พฤษภำคม 2565 นางสาวจินตนา 

วันไหว้ครู กรกฎำคม 2565 นายวราวุฒิ/นางสาวกมลพร 

วันสุนทรภู่และวันต้ำนยำเสพติด มิถุนำยน 2565 นำงสำวศศิธร/นำยจักรพงศ์/นำงสำวนัฐชำ 

วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ กรกฎำคม 2565 นำยวรำวุฒิ/นำงสำวกวิสรำ 

วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ กรกฎำคม 2565 นางสาวจินตนา 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี มิถุนำยน 2565 นางสาวจินตนา/นางสาวชฎาภรณ์ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ 10 กรกฏำคม 2565 นางสาวจินตนา/นางสาวชฎาภรณ์ 

วันภำษำไทยแห่งชำติ กรกฎำคม 2565 นางสาวศศิธร/นายจักรพงศ์ 

วันแม่แห่งชำติ สิงหำคม 2565 นางสาวจินตนา/นางสาวศศิธร 

วันวิทยำศำสตร์ สิงหำคม 2565 นางสุภาภรณ์/นายวราวุฒิ 

วันลอยกระทง พฤศจิกำยน 2565 
นางสาวนัฐชา/นายวราวุฒิ/นายจักรพงศ์ 

วันพ่อแห่งชำติ ธันวำคม 2565 นางสาวจินตนา/นางสาวศศิธร 

วันคริสต์มำส  ธันวำคม 2565 นางสาวนัฐชา/นายจักรพงศ์ 

วันเด็กแห่งชำติ มกรำคม 2566 นางสาวกวิสรา/นางสาวปิยวดี 

งำนบุญข้ำวหลำมจี มกรำคม 2566 นางสุขศรี/นางสาวนวพร/นายจักรพงศ์ 
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ขั้นตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ขั้นรายงาน 
รำยงำนผลโครงกำร 

มีนำคม 2566 
 

เมษำยน 2566 

นางสาวจินตนา 

 

นางสาวจินตนา 

6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมำณ  (งบอุดหนุนรำยหัว)  จ ำนวน 20,500 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ 

รายการกิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

วันวิสำขบูชำ 500 - 500 - 

วันมำฆบูชำ 500 - 500 - 

วันไหว้คร ู 500 - 500 - 

วันสุนทรภู่และวนัต้ำนยำเสพตดิ 1,000 - 1,000 - 

วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสอืแห่งชำติ 500 - 500 - 

วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 3,000 - 3,000 - 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 500  500  

วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ 10 500 - 500 - 

วันภำษำไทยแห่งชำต ิ 1,000 - 1,000 - 

วันแม่แห่งชำต ิ 500 - 500 - 

วันวิทยำศำสตร ์ 0 - 0 - 

วันลอยกระทง 2,000 - 2,000 - 

วันพ่อแห่งชำต ิ 500 - 500 - 

วันคริสต์มำส 500 - 500 - 

วันเด็กแห่งชำต ิ 8,000 - 8,000 - 

งำนบุญข้ำวหลำมจี ่ 2,000 - 2,000 - 

 หมายเหตุ  ทุกกิจกรรมและทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ 
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7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเอ้ืออำทรและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
๕. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจระดับมำกข้ึนไป 

1. สอบถำม สัมภำษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงกำร  

 

1. แบบสอบถำม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินโครงกำร 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

 
 

                 ลงชื่อ……………….…………………….ผู้เสนอโครงกำร 
    (นำงสำวจินตนำ ทศดร(  

      ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

         ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร                                                          
                     (นำยกิตติศักดิ์  มณีศิริ( 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 
 

                     ลงชื่อ.......................................................ผูอ้นุมัติโครงกำร 
     (นำยชยพล คชขันธ์( 

            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2 
จุดเน้น     ข้อที่ 1 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.)   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ  
        การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุขศรี   มะโนสา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 เมษายน พ.ศ.2565- 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
๑. หลักการและเหตุผล                     

รัฐธรรมนูญปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการระดม
ทรัพยากรในชุมชน ให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกโรงเรียน ซึ่งมาจากตัวแทนของบุคคลหลายฝ่าย อนึ่ง การบริหารงานโรงเรียนจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นต้องมีการระดมความคิดจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
และเปน็ระบบ  

จากการประเมินตนเองของโรงเรียน  พบว่าผลการประเมินภายในมาตรฐานที่ ๙ อยู่ในระดับดีมาก   
แต่เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบ บรรลุตามเป้าหมายจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าจ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการประชุมกรรมการสถาน ศึกษาขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
    2.2  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
    2.3  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
    3.1  ด้านปริมาณ 
            คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
    3.2  ด้านคุณภาพ  
           3.2.1  คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
           3.2.2  ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการร้อยละ ๘๐ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา        
           3.2.3 เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึงพอใจในโครงการ 
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๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     4.1 ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
     4.2 ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
     4.3  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในโครงการระดับมากขึ้นไป 
 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(PLAN)  
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

เม .ย . 65- พ .ค. 65 

 

 

นางสุขศรี 

 

 

ขั้นด าเนินการ  )DO) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
 ๔ .๑ ประชุมกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษา         
ละ ๔ ครั้ง 
๔.๒  จัดกิจกรรมในโรงเรียนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๒ ครั้ง 

พ .ค . 65- มี. .ค ๖6 

 

 

นางสุขศรี 

 

 

 

 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินโครงการ 
      ๕.๓  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๔  ประเมินผลโครงการ 

มี .ค. ๖6 

 

 

 

 

นางสุขศรี 

 

 

 

 

ขั้นรายงาน (ACTION) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เม. .ย ๖6 นางสุขศรี 
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6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ จ านวน 1,000   บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ /กิจกรรม  งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 1,000    - 1,000 - 

๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒.ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

๓.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในโครงการระดับ
มากขึ้นไป 

ตรวจสอบ 

 

 

ประเมิน 

 

ประเมิน 

บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

บันทึกรายงานการประชุม 

แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

                 ลงชื่อ……………….…………………….ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสุขศรี   มะโนสา) 

          ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 

     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                                          
                (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 
                           ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายชยพล   คชขันธ์)  
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ 
    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ข้อที่  4 
    กลยุทธ์ : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ฝ่ายงาน    งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        17  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือน
ครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้
ร่มรื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส 
รักสวยรักงาม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา  
 

๒. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 

๓. เป้าหมาย 
         ๓.๑  ด้านปริมาณ 
                การพัฒนาสถานศึกษาทั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบโรงเรียน 
         ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ต่อสุขภาพ อนามัย และความ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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5. กิจกรรม  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงก าหนดแนว
ปฏิบัติ 
3. ประชุม 
ขั้นด าเนินการ  
4. วางแผนการด าเนินงานด าเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  กิจกรรมที ่๑  
       ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
ห้องเรียน และซ่อมแซมอาคาร 
 

  กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 

  กิจกรรมที่ 3ซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 

ขั้นตรวจสอบ 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
ขั้นรายงาน 
6. รายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 
 

 

ตลอดปีการศึกษา  
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

 
 
 

มีนาคม ๒๕๖6 

นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
นางเพ็ญแสง  มูลมณี 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
นายจักรพงศ์  แดงหนู 
 

นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
นางเพ็ญแสง  มูลมณี 
นายจักรพงศ์  แดงหนู 
 

นางเพ็ญแสง  มูลมณี 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
นายจักรพงศ์  แดงหนู 
 

นางเพ็ญแสง  มูลมณี 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
นายจักรพงศ์  แดงหนู 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
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6. งบประมาณ  
 งบประมาณ (งบอุดหนุน) จ านวน   44,๐๐๐   บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที ่๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องเรียน และซ่อมแซมอาคาร 

 
30,๐๐๐ 

 
- 30,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์  9,๐๐๐ - 9,๐๐๐ - 
   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในที่ดี มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ 
 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  มีสภาพแวดล้อมสวยงามที่น่าอยู่ 
 ๘.๒  เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายวราวุฒ ิ มุขกระโทก)  
        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายชยพล คชขันธ์) 
              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 ด้านโอกาส 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ 
      การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมชุมชน หน่วยงานและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม       
                                        ในการพัฒนาโรงเรียน เป้าประสงค์ข้อที่ 7 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์ ฉ่่าพึ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 31  มีนาคม พ.ศ. 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดที่  6  มาตราที่ 6 ก่าหนดไว้ว่า 
“การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด่ารงชีวิต  สามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”โรงเรียนชุมชน
วัดหนองโนใต้ ได้ น และตระหนักถึงความจ่าเป็นที่จะต้องด่าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย
ด่าเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายใน
ปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี ม ีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และด่ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมครูและผู้ปกครองให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา         
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนได้ด่าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่การด่าเนินการติดตามกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังต้องพัฒนาต่อไปจาก
ความส่าคัญดังกล่าวฝ่ายงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดท่าโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
     2.๑    เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด และการไม่เข้าร่วมแหล่งอบายมุขต่าง ๆ  
     2.3 เพ่ือส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้ความสามารถ IQ ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพพัฒนาการทางอารมณ์ EQ  
และจริยธรรมทางที่ดีงาม MD 
     2.4 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของนักเรียน และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

๓. เป้าหมาย 
    3.1  ด้านปริมาณ  
           3.1.1   นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ โรงเรียนชุมชนวดัหนองโนใต้ 

 
    



109 
 

 
 3.2  ด้านคุณภาพ  
           3.2.1  นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด และการไม่เข้าร่วมแหล่งอบายมุขต่างๆ 
           3.2.2  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสร้างสร้าง  และพัฒนาความรู้ความสามารถ IQ ของ
นักเรียนให้เต็มศักยภาพ พัฒนาการทางอารมณ์ EQ  และจริยธรรมทางที่ดีงาม MD   
           3.2.3  นักเรียนร้อยละ 100 มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของนักเรียน และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
            3.2.4  ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 พึงพอใจในโครงการ 
๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด และการไม่เข้าร่วมแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
     4.2  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมสร้างสร้าง  และพัฒนาความรู้ความสามารถ IQ ของนักเรียนให้เต็ม
ศักยภาพ พัฒนาการทางอารมณ์ EQ  และจริยธรรมทางที่ดีงาม MD              
     4.3  ร้อยละของนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของนักเรียน และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน และร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจในโครงการระดับดีมากข้ึนไป 
 
๕. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(PLAN) 
๑.จัดท่าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด่าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2  การคัดกรอง/เยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมที ่3  ทุนการศึกษา  
กิจกรรมที่ 4  ปัจฉิมนิเทศ 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ประเมินผลการด่าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก่าหนดจัดท่า
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
รายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม 2565 

 

  

พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน 2565 
ตลอดปีการศึกษา 
มีนาคม 2565 

 
มีนาคม 2566 

 
 

มีนาคม 2566 
 

นางสุภาภรณ์ 

 

 
ครูประจ่าชั้น 
นางสุภาภรณ์ 

 

 

 
 

นางสุภาภรณ์ 
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6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ  (งบอุดหนุนรายหัว)  จ่านวน 4,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายกิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ 1  การคัดกรอง/เยี่ยมบ้านนักเรียน 500 - 500 - 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1000 - 1000 - 

กิจกรรมที่ 3  ปัจฉิมนิเทศ 2,500 - 2,000 - 

กิจกรรมที่ 4  ทุนการศึกษา - - - - 

     หมายเหตุทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 

 ๑  .ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 
และการไม่เข้าร่วมแหล่งอบายมุขต่างๆ 

๒  .ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมสร้างสร้าง  และ
พัฒนาความรู้ความสามารถIQ ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ 
พัฒนาการทางอารมณ์ EQ  และจริยธรรมทางที่ดีงาม MD     
๓ .ร้อยละของนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของ
นักเรียน และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๔.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจในโครงการระดับดีมากขึ้นไป 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    โรงเรียนจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

                ลงชื่อ……………….....…………………….ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสุภาภรณ์ ฉ่่าพึ่ง( 

           ต่าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช่านาญการพิเศษ 
 

                        ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                                          
                                                      (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ( 
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

                     ลงชื่อ.......................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
    (นายชยพล คชขันธ์( 

            ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 ด้านโอกาส 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ 
      การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.)  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ - 31  มีนาคม  พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาอนามัยนักเรียนและชุมชนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงหมายถึง
โรงเรียนที่จัดให้ครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคม  

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้มีความมุ่งหวังในการส่งเสริมสุขภาพ   “ เพ่ือให้นักเรียนครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพดีทุกคน ”  นักเรียนของโรงเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของชาติเด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพจะต้องได้รับความคุ้มครองป้องกัน
ดูแลเอาใจใส่ทั้งทางสุขภาพและอารมณ์เด็กจึงสามารถเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ 
  จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพข้ึน 
2.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
  ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้ 
     ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
     ๒.๕  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
     ๒.๖  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬา /นันทนาการตามความสนใจของตนเองได้ 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
  3.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้ 
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  3.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๕ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  3.๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
  3.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬา /นันทนาการตาม
ความสนใจของตนเองได้ 
๔.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
     ๔.๒  ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๔.๓  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้ 
     ๔.๔  ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
     ๔.๕  ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
     ๔.๖  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬา /นันทนาการตามความ    

5.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต 
- งานเฝ้าระวังทันตสุขภาพ 
- ล้างมือและแปรงฟันถูกวิธี 
- ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก 
- ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- ส้วมสุขสันต์ 
- น้ าดื่มสะอาดประจ าห้อง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมผู้น านักเรียนด้านสาธารณสุข 
กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการด้านสาธารณสุข 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ  
   ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ   
   ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
   ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
   ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เม.ย. 6๕ - พ.ค.6๖ 
 
 

พ.ค. 6๕ - มี.ค.๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 

เมษายน 2566 
 

นางสาวศศิธร 
 
 
นางสาวศศิธร 
 
นางสาวศศิธร 
นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร 
 
นายวราวุฒ ิ
นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร 
นางสาวศศิธร 
นางสาวศศิธร 
นางสาวศศิธร 
 
 
 
 
 
นางสาวศศิธร 
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6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน 15,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต 10,000 - 10,000 - 

กิจกรรมที่ 2 การให้บริการด้านสาธารณสุข 5,000 - 5,000 - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
๗.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
๑ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒  ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓ ร้อยละของนักเรียนที่สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้ 
๔ ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕ ร้อยละของนักเรียนที่มี 
พฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๖ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/
ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬา /นันทนาการตามความ 

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
 
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
สังเกต,สัมภาษณ์ 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
ประเมินผลการเข้าร่วมชมรม 

แบบประเมิน 
 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
แบบบันทึกการสังเกต 
 
แบบบันทึกการสังเกต 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี และสามารถน าความรู้ด้านสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 

    ลงชื่อ……………….…………………….ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร) 
                                             ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้  
 
 

                ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายกิตติศักดิ์   มณีศิริ) 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

                                       ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายชยพล คชขันธ์) 
                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 



๑๑๕ 
 

โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป.สบ.๑   ยุทธศาสตร์ที ่๑ เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ ๒ 
     ยุทธศาสตร์ที ่๔ เป้าประสงค์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑  
จุดเน้น     ข้อที่ ๖  
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัฐชา  แลบัว 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม พ.ศ.256๕ - 31 มีนาคม พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความ
ทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคม
มุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  การใหน้ักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 
 การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ า” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ ๒ ค้ า เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น จึงได้
ก าหนดใหม่ เ พ่ือให้มีบุ คลากรส าคัญที่ จะ เข้ ามาช่วยสถานศึกษาในการด า เนินงานสถานศึ กษา  
สีขาว ได้แก่ ต ารวจและพระสงฆ์ 
 จากความส าคัญเบื้องต้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว        
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้ึน 
 
 

 



๑๑๖ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2.2  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๒.๓  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
        ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ 
        ๓.๑.๒  บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนร้อยละ ๘5 มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
        3.2.๒ บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ มีจิตส านึกในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและชุมชน 
        3.๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึงพอใจในโครงการ 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 4.1  ร้อยละของนักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด 
 4.2  ร้อยละของบุคลากรมีจิตส านึกในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและชุมชน 
 4.๓  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในโครงการ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

256๕ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข 
 
    กิจกรรมที่ ๒ สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติดและอบายมุขโดยวิทยากรภายนอก 

พฤษภาคม 
256๕ - 
มีนาคม 
256๖ 

 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
 



๑๑๗ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
    กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 

 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
      ๕.๑  จัดท าแบบประเมินโครงการ   
      ๕.๒  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
      ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว  
 
 
 
 
 
 

ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 
 

เมษายน 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 

 

6. งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข ๓,000 - ๓,000 - 
กิจกรรมที่ ๒ สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขโดย
วิทยากรภายนอก 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จัก
เสียสละ ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด 
2. ร้อยละของบุคลากรมีจิตส านึกในการดูแล
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
และชุมชน 
๓. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในโครงการ 

- สังเกต สอบถาม  
 
- สอบถาม  
 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 8.2  สถานศึกษามีความปลอดภัย 

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวนัฐชา  แลบัว) 
            ต าแหน่ง ครู โรงเรียนชมุชนวัดหนองโนใต้ 

 
 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายชยพล  คชขันธ์)                 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   อาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
จุดเน้น สพฐ.ข้อที่  ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชน หน่วยงานและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

ฝ่ายงาน    งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชฎาภรณ์ อัคราช 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในโรงเรียนประถมศึกษาเพราะการรับประทาน 
อาหารกลางอย่างเพียงพอและมีคุณค่าจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนสมบูรณ์นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ 
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนได้รับความรู้ทางด้านโภชนาการซึ่งนักเรียนสามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข   

 การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้รับประทานครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีการเจริญเติบโตตามวัย   

 จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้จึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันและ 
อาหารเสริมนมข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ 
    2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีการเจริญเติบโตตามวัย 

๓. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
     3.2  เชิงคุณภาพ  
   3.2.1  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีการเจริญเติบโตตามวัย 
   3.2.2  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึงพอใจในโครงการ 
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๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีการเจริญเติบโตตามวัย 
     4.2 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในโครงการระดับมากขึ้นไป    

๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ)PLAN(  
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ  )DO( 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
       ส ารวจนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์    
   ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์    
ควบคุมการเลือกวัตถุดิบและการประกอบอาหารของดูแล 
เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร   
    ดูแลให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหาร 
เสริมนม. ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตทุก
เดือน  เมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการด าเนินการ 
ช่วยเหลือตามกรณี 

ขั้นตรวจสอบ )CHECK( 

ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด        
จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดท า 
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเมินผลโครงการ 

ขั้นรายงาน )ACTION( 

รายงานผลโครงการ 

 เมษายน 2565 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2566 

 

 

 

 

เมษายน 2566 

 

นางสาวชฎาภรณ ์

 

 

 

 

นางสาวชฎาภรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชฎาภรณ ์

 

 

 

 

 

นางสาวชฎาภรณ ์
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๖. งบประมาณ 
   งบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน  500,๐๐๐  บาท 

ที ่ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ การเบิกจ่าย จ านวนเงิน (บาท( 
๑ งบสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 500,๐๐๐     

รวม 500,๐๐๐     
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ 

ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพ แข็งแรง มี
การเจริญเติบโตตามวัย              
                             

สังเกต /สอบถาม  แบบสังเกต /แบบสอบถาม  

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.2  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมท่ีมีคุณภาพ 
    8.3  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีการเจริญเติบโตตามวัย 

 

  ลงชื่อ……..…………….…………………….ผู้เสนอโครงการ   
                    ( นางสาวชฎาภรณ์ อัคราช )    
             ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

   ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       ( นายกิตติศักดิ์ มณีศิริ ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
  

 

               ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายชยพล คชขันธ์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
สนองพระบรมราโชบายฯ ร.10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การก ากับ 
                                          ติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหาร   
      และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
ระยะเวลาด าเนินการ  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 - 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
1. หลักการและเหตุผล 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 
School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการให้สถานศึกษา ที่ด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตส านึกการลด คัดแยก และน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป 

    โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จึงด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้นเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นและส่ ง เสริมให้ผู้ เรี ยนตระหนักถึ งความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือกระตุ้นรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะและการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี ให้กับนักเรียน  

3. เป้าหมายโครงการ   
    3.1 เชิงปริมาณ 
           บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนร้อยละ 87 รู้จักแยกประเภทของขยะ 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ ๘0 รู้จักวิธีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 
  3.2.3  นักเรียนร้อยละ ๘๕  น าขยะที่เหลือใช้กลับมาท าให้เกิดประโยชน์ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน    

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
5. วางแผนการด าเนินงานด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 

พฤษภาคม  65 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

มีนาคม 66 

นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
 

 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
คณะครู 
 
นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 

  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมคัดแยกขยะและการรณรงค์เก็บขยะใน
โรงเรียนและชุมชน 
  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม Big Cleaning Day  
   

ขั้นตรวจสอบ 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ขั้นรายงาน(Action) 
7. รายงานผลโครงการ 

 
5. งบประมาณ 
    เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน  1,5๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดแยกขยะและการ
รณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชน 

1,000 
- 

1,000 
- 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Big Cleaning Day 500 - 500 - 

   หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  ร้อยละของนักเรียน  รู้จักแยกประเภทของ
ขยะ และรู้จักวิธีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

๒. ร้อยละของครู บุคลากร และนักเรียนน าขยะที่
เหลือใช้กลับมาท าให้เกิดประโยชน์และ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สังเกต,สอบถาม แบบสังเกต 

๓. โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น ไม่มีมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม 

สังเกต,สอบถาม  แบบสอบถาม 

๔. ร้อยละของผู้ที่เก่ียวข้องที่พึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไปต่อการด าเนินโครงการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น ไม่มีมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
 

           

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

                (นายวราวุฒ ิ มุขกระโทก )  
                 ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

           ลงชื่อ………………………..………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

       ลงชื่อ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

                        (นายชยพล คชขันธ์) 
                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 



๑๒๕ 
 

โครงการ    โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป.สบ.๑   ยุทธศาสตร์ที ่๑ เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ ๒ 
จุดเน้น     ข้อที่ ๖  
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัฐชา  แลบัว 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม พ.ศ.256๕ - 31 มีนาคม พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีกฎหมายจ่ากัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ ก่าหนดให้โรงเรียนที่ต่่ากว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 
ร้อยละ 100 เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  อีกทั้งปัจจุบันยังพบเห็นบุคคลที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือพ้ืนที่
ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งสร้างผลเสียต่อสุขภาพแก่ผู้ไม่สูบบุหรี่จนเกิดเป็นความเคยชินที่ได้เห็นการสูบบุหรี่หรือได้กลิ่นควันบุหรี่
ในที่สาธารณะหรือชุมชน 
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ตระหนักว่า บุหรี่เป็นสินค้าที่มีขายทั่วไปในท้องตลอดและเห็นความส่าคัญของ
การสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่หรือการรณรงค์ให้สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ที่อนุญาต  จึงเห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางการด่าเนินงาน  เพ่ือให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 การด่าเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จะช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัยจาก
พิษภัยของบุหรี่ได ้

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี่ 
 2.2  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
        ๓.๑.๑  นักเรียน ครู  ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ งดสูบบุหรี่
ในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 
        3.2.๒ นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
        3.๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึงพอใจในโครงการ 



๑๒๖ 
 

๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 4.1  ร้อยละนักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 
 4.2  โรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยละ 100 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดท่าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด่าเนินงาน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

256๕ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 
    กิจกรรมที่ ๒ สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติดโดยวิทยากรภายนอก 

พฤษภาคม 
256๕ - 
มีนาคม 
256๖ 

 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
 
นางสาวนัฐชา แลบัว 
 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.  ประเมินผลการด่าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก่าหนด 
      ๕.๑  จัดท่าแบบประเมินโครงการ   
      ๕.๒  จัดท่าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      ๕.๓  ประเมินผลโครงการ 
      ๕.๔  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว  
 
 
 
 
 

ขั้นรายงาน(Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 

เมษายน 
256๖ 

นางสาวนัฐชา แลบัว 

 

6. งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว) จ่านวน ๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ๑,000 - ๑,000 - 
กิจกรรมที่ ๒ สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติดโดยวิทยากร
ภายนอก 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 



๑๒๗ 
 

๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละนักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 
2. โรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยละ ๑๐๐ 

- สถิติการสูบบุหรี่ 
 
- แบบการสังเกต  
แบบการสัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน 
สถิติการสูบบุหรี่ 
- แบบการสังเกต  
แบบการสัมภาษณ์ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 
 8.2  โรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวนัฐชา  แลบัว) 
              ต่าแหน่ง ครูโรงเรียนชมุชนวัดหนองโนใต้ 

 
 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายชยพล  คชขันธ์)                 
               ผู้อ่านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุขศรี   มะโนสา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

            
1.หลักการและเหตุผล 
 งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ  เป็นงานที่ช่วย
สนับสนุนแผนงานอ่ืนให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้
อย่างเป็นระบบ  ดังนั้น  การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้อง
กับงานธุรการมารวมไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่ายต่อการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใช้ข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการ  ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายเอกสาร
หรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระท าเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติ
ของโรงเรียน รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
 2.3 เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการและการด าเนินการใน
ด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืนๆ ด าเนินอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

   3.1.1. งานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 
             3.1.2 งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและรายงาน เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 90 
             3.1.3 งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 90 

  3.1.4 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามก าหนด ร้อยละ ๙๐   
3.2 เชิงคุณภาพ  

              โรงเรียนจัดเก็บข้อมูล งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
4.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
          4.1.1 ร้อยละสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 ร้อยละระบบงานธุรการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา จัดท าได้รวดเร็วขึ้น 
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 4.1.3 ร้อยละเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 4.1.4 ร้อยละอ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
5.กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

 

ขั้นการเตรียมการ  
-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 
 

นางสุขศรี 

2 ขั้นด าเนินการ 
ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) 
-ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-ก าหนดระยะเวลา 
-ก าหนดงบประมาณ 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามแผน (D) 
 -จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
 -จัดท าป้าย  ข้อมูล  และสถิติต่าง ๆ 
 -ด าเนินงานธุรการ 
 -งาน my-office 
 -งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 -งานติดตามและรายงาน 
-รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
- งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 
 -บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
 -งานท าลายเอกสารและหนังสือราชการ 
- จัดหาจัดซื้อวัสดุส านักงานและซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์งานธุรการ 
ตรวจสอบประเมินผล (C) 
-นิเทศ  ก ากับ และติดตามผล 
-ส ารวจความพึงพอใจ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) 
-ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
-วางแผนในระยะต่อไป 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

เม.ย.65-มี.ค.66 นางสุขศรี 
นางสาวเหมือน
ประไพ 
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3 ขั้นการรายงาน 
-ประเมินโครงการรายงานผล 

มี.ค.66-เม.ย.66 นางสุขศรี 

 
6.งบประมาณ 
 จ านวน 20,000 บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายการจ่าย 
งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2 ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) - - - - 
3 ด าเนินการตามแผน(D) - - 20,000 - 
4 ตรวจสอบ ประเมินผล (C) - - - - 
5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน

(A) 
- - - - 

 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
 1.ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 2.  ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐  

 
สังเกต  ส ารวจ สอบถาม
สัมภาษณ์  ประเมินผลงาน 
 

แบบสังเกต/ แบบส ารวจ / 
สอบถามสัมภาษณ์  แบบ
บันทึกข้อมูล 
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8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดท าได้รวดเร็วขึ้น 
 3. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 4. ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ในการควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
 
 
                                         ลงชื่อ……………….…………………….ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางสุขศรี   มะโนสา) 
                                         ต าแหน่ง ครูช านาญการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
       ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายกิตติศักดิ์   มณีศิริ) 
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
                                         ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายชยพล     คชขันธ์) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ    การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีในสถานการณ์ 
     แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป.สบ.๑   ยุทธศาสตร์ ๑ เป้าประสงค์ข้อที่ ๑ 
จุดเน้น     ข้อที่ ๖ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนัฐชา  แลบัว 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม พ.ศ.256๕ - 31 มีนาคม พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น  
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการมีมาตรฐานในการการปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีบุคลากรและประชาชนเข้ามาติดต่อราชการอย่างสม่ าเสมอ
จึงท าให้ต้องมีมาตรการในการเข้าใช้สถานศึกษาที่เข้มงวด  เพ่ือรองรับบุคลากร นักเรียน และบุคคลภายนอก
ให้มีความปลอดภัย 
 สถานศึกษาจะต้องจัดท ามาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน  เพ่ือรองรับการเรียนของ
นักเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบ On- site คือ การเดินทางมาเรียนที่ซึ่งเหมาะส าหรับโรงเรียนที่มีปริมาณ
นักเรียนน้อยสามารถจัดพ้ืนที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวด การสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการด้าน
สาธารณสุข การเรียนแบบ On-Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV  การเรียน
แบบ Online ครูผู้สอนท าการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิค การเรียนแบบ On-demand  ผ่านระบบแอปพลิเค
ชันและการเรียนแบบ On- hand  เพ่ือเตรียมพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบให้โรงเรียนมี
ความปลอดภัยและพร้อมรับนักเรียนส าหรับการเรียนรู้ 
 จากความส าคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่รัฐบาลก าหนด  
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
            ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนร้อยละ ๘5 ปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านสิ่งแวดล้อม 



๑๓๓ 
 

   3.๒.2 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย 

 
๔. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 4.1  ร้อยละของนักเรียนปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.2  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มี
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (Plan) 
๑. จัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรม  
๔. จัดซื้ออุปกรณ์และจัดท าสื่อ 
 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๕.ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด 
 
ขั้นรายงาน (Action) 
๖. รายงานผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

256๔ 

นางสาวนัฐชา  แลบัว  
 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
นางสาวนัฐชา  แลบัว 
 

 

6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบอุดหนนุรายหัว) จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใชจ้่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 4,000 - 4,000 - 
เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - 
สเปรย์แอลกอฮอล์ ๒,0๐๐ - ๒,0๐๐ - 
เจลแอลกอฮอล์ ๒,0๐๐ - ๒,0๐๐ - 



๑๓๔ 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใชจ้่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

สบู่ล้างมือ ๑,0๐๐ - ๑,0๐๐ - 
น้ ายาท าความสะอาด ๑,0๐๐ - ๑,0๐๐ - 
อุปกรณ์บรรจุ (ขวดสเปรย์ ขวดปั๊ม เป็นต้น) 4๐๐ - 4๐๐ - 
ชุดตรวจ ATK ๑๒,0๐๐ - ๑๒,0๐๐ - 
ถุงมือยาง ๕๐๐ - ๕๐๐ - 
หน้ากากชนิดป้องกันทั้งใบหน้า (Face 
Shield) 

๑,0๐๐ - ๑,0๐๐ - 

หน้ากากอนามัย ๒,0๐๐ - ๒,0๐๐ - 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE 4๐๐ - 4๐๐ - 
พลาสติกก้ันเขต สีขาว-แดง ๒๐๐ - ๒๐๐ - 
กระดาษกาว ๑,0๐๐ - ๑,0๐๐ - 
กระดาษ ๑,0๐๐ - ๑,0๐๐ - 

หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนปฏิบัติตนในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย 

- สังเกต สอบถาม  
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถาม 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียนปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 8.2  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวนัฐชา  แลบัว) 
            ต าแหน่ง    ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 
 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

 

          ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายชยพล  คชขันธ์)                 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ   ส่งเสริมอนามัยด้านโภชนาการ 
จุดเน้น สพฐ.ข้อที่  ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชน หน่วยงานและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

ฝ่ายงาน    งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชฎาภรณ์ อัคราช 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได้ก าหนด  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
หากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่ง ชี้ก็จะส่งผล 
ให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการด าเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็ง  
ในการปฏิบัติงานบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัด
การศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้ออาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ 
และการเกิดโรคจากพาหะน าโรค เช่น ยุงลาย ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่งผล  
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
           ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการส่งเสริมอนามัยด้านโภชนาการ เพ่ือพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียน
ดียิ่งขึ้นเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
และเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน  
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้โรงเรียนสามารถ
ก้าวสู่ระดับดีมาก   
๒. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
    2.2 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
    2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๓. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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3.2  เชิงคุณภาพ  
   3.2.1  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
    3.2.2  ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมาก 
   3.2.3  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึงพอใจในโครงการ 

๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
     4.2  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมาก 
     4.3 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในโครงการระดับมากขึ้นไป    

๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ)PLAN(  
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ  )DO( 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
       ส ารวจนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ ์ให้ความรู้
นักเรียนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมการ
เลือกวัตถุดิบและการประกอบอาหารของดูแล เจ้าหน้าที่ประกอบ
อาหาร   
    ดูแลให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหาร 
เสริมนม. ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตทุก
เดือน  เมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการด าเนินการ 
ช่วยเหลือตามกรณี 

ขั้นตรวจสอบ )CHECK( 

ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด        
จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเมินผลโครงการ 

ขั้นรายงาน )ACTION( 

รายงานผลโครงการ 

 เมษายน 2565 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2566 

 

 

 

 

เมษายน 2566 

นางสาวชฎาภรณ ์

 

 

 

 

นางสาวชฎาภรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชฎาภรณ ์

 

 

 

 

 

นางสาวชฎาภรณ ์
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๖. งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณ จ านวน 10,0๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมส่งเสริมอนามัยด้านโภชนาการ 10,000 - 10,000 - 

 
หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัย 

ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถดูแลตนเอง
ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมาก              
                             

 

 บันทึกผล 

 
-  แบบบันทึก 

-  แบบประเมิน 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1  ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    8.2  ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน 

 

  ลงชื่อ……..…………….…………………….ผู้เสนอโครงการ   
                    ( นางสาวชฎาภรณ์ อัคราช )    
             ต าแหน่ง ครโูรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 

                        ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       )นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้  

 

            ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายชยพล คชขันธ์) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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โครงการ     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1,2,3,4 
แผนงาน    แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าประสงค์ข้อที่  1,2,3,4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด 
     การศึกษาให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  

เป้าประสงค์ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
จุดเน้น     ข้อที่ 1,2,๓,๔ 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (สมศ.) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน         
      มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวราวุฒิ  มุขกระโทก 
ระยะเวลาด าเนินการ   1๗  พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ - 31  มีนาคม  พ.ศ.256๖ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามเป้าหมายของหลักสูตร
การศึกษาของชาติ เน้นให้สถาบันการศึกษา ครู ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น
พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขกับการเรียน ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการนับเป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับเยาวชนที่จะใช้ในการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเอง
สนใจ และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามหลักสูตรปกติ        
ในบางครั้งอาจจะท าให้ผู้เรียนไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเนื้อหาวิชา หรือพัฒนาศักยภาพได้ไม่เต็มที่            
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจึงต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ หรือการเปิดโลกทัศน์สร้างประสบการการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ จากทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและการ
พัฒนาทางด้านความคิด จิตใจและทักษะชีวิตอ่ืนๆควบคู่กัน โดยการจัดประสบการณ์เสริมในการน านักเรียนท า
กิจกรรมทางด้านวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้เรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ ทุกแขนงตลอดจนสร้างสรรค์ 

ความรู้ได้ตามบริบทของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 น าความรู้ไปพัฒนาตน
ครบทั้ง ๔ ด้าน 
  3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 น าประสบการณ์ตรงที่
ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถบูรณาการความรู้แบบสร้างสรรค์ได้ตามบริบทของตนเองได้
อย่างสมบูรณ์ 
  ๓.๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ 

 

4. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
     ๔.๑ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่น าความรู้ไปพัฒนาตนครบทั้ง ๔ ด้าน    
     ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่น าประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถบูรณาการความรู้แบบสร้างสรรค์ได้ตามบริบทของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
     ๔.๓ ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจในโครงการระดับมากขึ้นไป 
 
5. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม 2565 นายวราวุฒิ มุขกระโทก 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
๔. จัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ 
- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมที่ ๒  
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมที่ ๓ 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมที่ ๔  
- การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
กิจกรรมที่ 5 
- กิจกรรมส่งเสริม ICT 
กิจกรรมที่ 6 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ธันวาคม 2565  ถึง  
มกราคม 2566 

 
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2565 

 
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2565 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

พฤศจิกายน 2565 ถึง 
มีนาคม 2566 

      พฤศจิกายน 2565 ถึง 
มีนาคม 2566 

นายวราวุฒิ มุขกระโทก 
 
 

นายวราวุฒิ มุขกระโทก 
 

นางเพ็ญแสง มูลมณี 
 
นางสาวจินตนา ทศดร 

 
นางสาวนัฐชา  แลบัว 

 
นางสาวกมลพร  แซ่ลิ้ม 

 
นางขนิษฐา ปานผา 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
๕. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด 
    5.1 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง       
    5.2 จัดท าแบบประเมินโครงการ    
    5.3 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
    5.4 ประเมินผลโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
๖. รายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2566 

นายวราวุฒิ มุขกระโทก 
 
 
 
 
 
 

นายวราวุฒิ มุขกระโทก 
 
6. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ านวน 214,174 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบบุคลากร 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือเนตรนารี 80,000 - 80,000 - 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 69,174 - 69,174 - 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 10,000 - 10,000 - 

กิจกรรมที่ 4 การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

15,000 
- 

15,000 
- 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริม ICT 20,000 - 20,000 - 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมค่ายวิชาการ 20,000 - 20,000 - 

หมายเหตุ   ทุกกิจกรรมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

7. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่น าความรู้ไปพัฒนาตนครบทั้ง  ๔ ด้าน 
๒. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่น าประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้และสามารถบูรณาการความรู้แบบ
สร้างสรรค์ได้ตามบริบทของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
๓. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่พึงพอใจในโครงการระดับมาก
ขึ้นไป 

สังเกต สอบถาม 
 
 
สังเกต สอบถาม 
 
 
สอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถาม 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    8.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายวราวุฒ ิ มุขกระโทก) 
          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายชยพล คชขันธ์) 
              ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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ภาคผนวก 
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การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต่อแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนวัดชุมชนวัดหนองโนใต ้
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2565 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้แล้ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครัง้ที ่1/2565  
เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ได้เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ
ท างานและเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสถานศึกษาหากระหว่าง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้พิจารณาเพิ่ม ลดโครงการ 
หรือปรับเปลี่ยนงบประมาณในโครงการอันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและเกิดผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับได้ตามที่โรงเรียนพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้ องขอมติ 
ที่ประชุมอีก 
 
 
 

                                         (ลงนาม)                                                
                                                                                         (นายกิตติศักดิ์  มณีศริ)ิ 

                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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ค าสั่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
ที่   30/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
.............................................................. 

         ด้วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 256 5  
ตามแนวทางที่แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ เพ่ือใช้
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะมุ่งให้นักเรียนเกิดคุณภาพตามเป้าหมาย อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2556 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
1. นายชยพล      คชขันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญแสง   มูลมณ ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสุภาภรณ ์  ฉ่ าพ่ึง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวกวิสรา  ศิริอ่อน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางขนิษฐา   ปานผา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   1. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
  2. อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา ตลอดจน 

                           แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึน 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
   1. นางเพ็ญแสง  มูลมณี  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
    2. นางสุภาภรณ์ ฉ่ าพ่ึง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
                     3. นางสาวกวิสรา  ศิริอ่อน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางสุขศรี  มะโนสา  ครูช านาญการ กรรมการ 

5. นางสาวนวพร  บุญศิลป์ ครชู านาญการ  กรรมการ 
          6. นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม  ครูช านาญการ  กรรมการ 

7. นางสาวนัฐชา แลบวั  คร ู   กรรมการ 
8. นายวราวุฒิ   มุขกระโทก คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวจินตนา ทศดร  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวศศิธร  สิงคลีบุตร คร ู   กรรมการ 
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11. นางสาวชฎาภรณ์  อัคราช คร ู   กรรมการ 
12. นางฉมาพร สมมาตร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
13. นายจักรพงศ์ แดงหนู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
14. นางสาวปิยวดี ตุรงค์เรือง พนักงานราชการ  กรรมการ 
12. นางขนิษฐา   ปานผา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่
1. เสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 

วันที่  17 พฤษภาคม 2565 
                     2. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ หากมีปัญหาให้แจ้งผู้บริหารทราบ 

 
สั่ง    ณ    วันที่  29  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
        

 
                (นายชยพล คชขันธ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 

 
 




