
คำนำ 
 การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องมีแผนในการบริหารจัดการ 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

โรงเรียนจะต้องดำเนินการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีกำหนด ส่ิง

ที่สำคัญที่สุด การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นหลักสำคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยการมส่ีวน

ร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564 ในครั ้งนี ้ ได้ร ับความร่วมมือจากคณะครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการท่ีปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง 

โรงเรียนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ

ราชการเล่มนี้จะเป็นเข็มทิศในการบริหารและการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานโครงการได้เป็นอย่างดีส่ิงสำคัญคือ

ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

          (นายสุชาติ  เจริญรัตน์)         (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย 
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 โรงเรียนตลาดหนองหวายตั้งอยู่ เลขที่ 365 หมู่ที ่ 4 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รหัสไปรษณีย์ 84170 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการได้แก่หมู่ที 2, 4 ตำบล

ท่าชนะ หมู่ท่ี 6 ตำบลวัง และหมู่ท่ี 1 ตำบลสมอทอง 

1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 

1) ช่ือ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศา 

สตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2563  

2)  ช่ือ – สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่ือ นางรัชนี  ประสมกิจ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษา 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2563  

 

2. ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

โรงเรียนตลาดหนองหวายก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 ช่ือเดิมโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชนะ 1  

(สาขาวัดดอนชาย) ใช้บ้านพักซึ่งสร้างไว้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีตำรวจพักในขณะออกตรวจท้องท่ี เป็นท่ีทำการสอน

ในประวัติโรงเรียนบอกไว้ว่า นักเรียนต้องนั่งเรียนกับพื้น เพราะไม่มีโต๊ะเรียนและม้านั่งให้กับนักเรียน ปี พ.ศ. 2476 ได้

ย้ายที่เรียนไปเรียนในอาคารเรียนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเดิมซึ่งสร้างขึ้นโดยกำนันตำบลท่าชนะ พ่อค้า ประชาชน 

และ ในปี พ.ศ. 2476 นี้นายอำเภอท่าชนะได้มีคำส่ังแยกโรงเรียนนี้เป็นเอกเทศและใช้ช่ือใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาล

ตำบลท่าชนะ 2” (หนองหวาย) ในปี 2491 ทางราชการได้ตั้งกิ่งอำเภอท่าชนะขึ้น และได้ยืมอาคารเรียนเป็นสถานท่ี

ทำงานของกิ่งอำเภอและได้สร้างโรงเรียนช่ัวคราวขึ้นหนึ่งหลังแต่ใช้เป็นท่ีเรียนได้หกเดือนก็ทรุดโทรมจึงได้ย้ายไปเรียนท่ี

โรงเรียนจีนซึ่งพ่อค้ารวมใจกันสร้าง แต่ยังไม่ทันเสร็จรัฐบาลจึงสั่งระงับการเปิดสอนภาษาจีน ปี พ.ศ. 2499 จังหวัดได้

อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 40,000 บาท สร้างอาคารเรียนใหม่ที่วัดพิเนก คือที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนและตาม

ประวัติแจ้งว่าได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชนะ 2 เป็นโรงเรียนตลาดหนองหวาย เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2495 

 

3.  คำขวัญของโรงเรียน  

ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ 

   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช นางจริยา  จีนไทย นายวรวุฒิ  ยมสวัสด์ิ 

-กลุ่มงานธุรการ 

-กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

-กลุ่มงานการจัดระบบ
บริหารและพัฒนาองค์กร 

- กลุ่มงานระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-กลุ่มงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

-กลุ่มงานสำมะโนและรับ
นักเรียน 

- กลุ่มงานประสานงาน
บุคคลภายในและภายนอก 

-กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

-กลุ่มงานหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตร 

-กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 

-กลุ่มงานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

-กลุ่มงานส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ 

-กลุ่มงานส่งเสริมกจิการ
นักเรียน 

 

-กลุ่มงานอัตรากำลังและบรรจุ

แต่งต้ัง 

-กลุ่มงานทะเบียนและบำเหน็จ
ความชอบ 

-กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

-กลุ่มงานวินัยและรักษาวินัย 

-กลุ่มงานการเงินและ

บัญชี 

-กลุ่มงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

-กลุ่มงานระดม
ทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

นำงฐิติมำ  บุตรเล่ียม 
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4.  ข้อมูลนักเรียน 

ปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 ) ดังนี้ 

1. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้น เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2 15 15 30 
อนุบาล 3 11 19 30 
รวม 26 34 60 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 25 13 38 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 19 15 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 25 29 54 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 29 16 45 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 40 32 72 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 35 28 63 
รวม 173 133 306 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 7 5 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 5 9 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 2 8 
รวม 17 12 29 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 179 395 

 

2.  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนรวม......63.......คน 

3. นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ .............151...........คน 

4. นักเรียนปัญญาเลิศ.............-...............คน 

5. นักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ..........10............คน 

6. จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉล่ีย)  .........1 : 21..............คน 

7. สัดส่วนครู : นักเรียน   ...........1 : 15................ 

8. จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) ..........-...........คน 

9. จำนวนนักเรียนท่ีทำช่ือสียงให้แก่โรงเรียนประเภทวิชาการ .........26............คน 
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5.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา - 1 - - 1 - 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 1 - - 1 - 
ข้าราชการครู 1 18 - 12 6 - 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 - - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 - 1 - - 
พี่เล้ียงเด็กพิการ - 1 1  - - 

รวม 2 20 2 13 8 - 
 

- มีครูสอนตรงตามวิชาเอก  19  คน คิดเป็น  95.65 % 

- ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู  22  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากรในรอบปีท่ีผ่านมา บุคลากรได้รับการพัฒนาเฉล่ียคนละ 2 ครั้ง/

ปี 

- การได้รับรางวัล/เกียรติบัตรของครู 

 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล 
สพฐ. 

 นวัตกรรมทางการศึกษาด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

สพป.สฎ. เขต 2 

ผู้บริหาร 
1. นางสาวสมทรง  นาค

ประเสริฐ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.  

2. นางรัชนี  ประสมกิจ ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. 
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1.5  ข้อมูลอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้และการใช้ 

 1) อาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 3 .หลัง ได้แก่ อาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน 

สปช.2/28 ขนาด 4 ช้ัน 15 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.206/26 จำนวน 1 หลัง 

 2) จำนวนห้องเรียนท้ังหมด  14 ห้องเรียน 

 3) มีห้องสมุดขนาด.............54...............ตารางเมตร  มีหนังสือ ………1,000……………….เล่ม 

 4)  มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน....15.......เครื่อง มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของ

นักเรียนจำนวน....-.....เครื่อง 

 5) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ ห้องสมุด สวนเกษตรพอเพียง  

6)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก่ แหล่งทอผ้าปากน้ำท่ากระจาย วัดวิชิตธาราราม วัดถ้ำใหญ่ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
นางสาวกาญจนา  คงแสง 
นางจีระพร  เผือกผ่อง 
นางสาวณัฐรินีย์  รตนอำไพ 
นางวาสนา  ไชยทองคง 
นางธนัชพร  ฮั่นเฉียง 
นางอารี  บุญนวล 
นางจริยา  จีนไทย 
นางจีระกุล  ศักดิ์ดาวรรณ์ 
นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 
นางสาวจารุวรรณ  สาระคง 
นางสาวสังวาลย์  ปัญญาโรจน์ 
นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง อรนงค์ จิตรตรง 
นายวรวุฒิ  ยมสวัสด์ิ 
นางสาววินีพรรณ  แซ่ไซ ้
นางสาวณัฐกานต์  ปังศรีวงศ์ 
นางสาวชนินาถ  ยุเหล็ก 
นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 
นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์ 

ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. 
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6.  สภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นกึ่งชุมชนเมืองกึ่งชุมชนชนบทเพราะเขตบริการของโรงเรียน

บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล บางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีประชากรประมาณ ๒๐๐๐ คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ส่วนราชการอำเภอท่าชนะ ส่วนราชการสำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ ตลาดท่าชนะ 

วัด สถานีรถไฟท่าชนะ ห้องสมุดประชาชน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ทำขนมไทยพื้นบ้าน รองลงมารับจ้าง

ท่ัวไปเนื่องจากสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ สารทไทย (รับตายาย) ตักบาตรเทโว ชักพระ

บก ขึ้นถ้ำวันสงกรานต์ ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นต้น 

  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาทจำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

     โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตเทศบาลและศูนย์ราชการอำเภอท่าชนะ ใกล้ตลาดสดและใกล้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

เช่นป่าชายเลน ทะเล วัด ภูเขา ถ้ำ ป่าพรุ ศูนย์ทอผ้าไหมท่ากระจาย ชุมชนรอบโรงเรียนไม่มีแหล่งอบายมุขและส่ิงเสพติด 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

 โรงเรียนตลาดหนองหวายจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนโดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลา

เรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนการศึกษาปฐมวัย 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2561 
ช่วงอายุ 5-6 ปี 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ด้านร่างกาย  
 ด้านอารมณ์และจิตใจ  
 ด้านสังคม  
 ด้านสติปัญญา  
ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยประมาณต่อ 1 ปีการศึกษาและแต่ละวันจะใช้เวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวายกำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

80 80 80 120 120 120 160(๔นก.) 160(๔นก.) 160(4นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

80 80 80 120 120 120 160(๔นก.) 160(๔นก.) 160(๔นก.) 

สุขศึกษาและพละศึกษา 40 40 40 80 80 80 80(๒นก.) 80(๒นก.) 80(๒นก.) 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80(๒นก.) 80(๒นก.) 80(๒นก.) 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 40(๑นก.) 40(๑นก.) 40(1นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 80 80 80 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 880 

(๒๒นก.) 
880 

(๒๒นก.) 
880 

(๒๒นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง  40 40 40 40 40 40 40(๑นก.) 40(๑นก.) 40(๑นก.) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

40 40 40 - - - - - - 

การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 40(๑นก.) 40(๑นก.) 40(๑นก.) 
คอมพิวเตอร์ - - - - - - 80(๒นก.) 80(๒นก.) 80(๒นก.) 
งานเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

- - - - - - 40(1นก.) 40(1นก.) - 

การงานเพื่ออาชีพ - - - - - - - - 40(1นก.) 
รวมเวลาเรียนรายวิชา/
กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

120 ชั่วโมง 80 ช่ัวโมง 160 ชั่วโมง 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 120 
 

120 
 

120 
 

รวมเวลาทั้งหมด 1,080 1,040 1,200 
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8.  ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 8.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้/ค่าเฉลี่ย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา การงานฯ ศิลปะ 

ป.1 77.23 77.97 77.14 79.29 80.17 78.06 81.63 72.00 
ป.2 72.63 76.06 73.45 75.61 86.41 88.12 80.47 71.33 
ป.3 73.91 76.07 74.72 80.51 76.14 80.86 70.83 68.07 
ป.4 77.00 67.20 71.16 78.84 73.66 80.44 76.69 70.11 
ป.5 77.76 71.73 72.33 77.81 75.26 81.39 75.14 67.06 
ป.6 71.35 72.66 74.02 77.21 76.16 83.59 75.82 68.44 
ม.1 79.88 63.25 76.13 77.50 73.12 75.23 80.50 74.00 
ม.2 73.13 68.13 71.25 79.75 65.35 77.62 70.50 63.00 
ม.3 82.00 81.00 74.67 68.33 72.67 76.66 77.00 68.67 
รวม

ค่าเฉลี่ย 
76.10 72.67 73.87 77.21 75.44 80.22 76.51 69.19 

 

 8.2  ผลการทดสอบระดับชาติ 

 ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
ด้านภาษา 45 55.57 19.01 55.57 

ด้านคำนวณ 45 48.42 16.19 48.42 
เฉลี่ยรวม 52.00 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระการเรียนรู้ จำนวนคน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
คณิตศาสตร์ 50 10.69 27.60 
ภาษาไทย 50  61.58 

วิทยาศาสตร์ 50 9.6 34.84 
ภาษาอังกฤษ 50 14.15 39.20 

เฉลี่ยรวม 40.81 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระการเรียนรู้ จำนวนคน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
คณิตศาสตร์ 5 4.08 26.40 
ภาษาไทย 5 10.25 60.00 

วิทยาศาสตร์ 5 2.81 24.72 
ภาษาอังกฤษ 5 6.89 22.50 

เฉลี่ยรวม 33.41 
 

 8.3  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน (ปีล่าสุด) 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก      
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ      
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน (ปีล่าสุด) 
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน      
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

     

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

 

8.4  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (เมื่อวันท่ี 17  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

ผลการประเมินคุณภาพภาพนอก โดย สมศ.รอบสี่ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กซื่อสัตย์ สุจริต 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
 1.มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย   ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

  พอใช้ (4 ข้อ) 
   ดี ( 5 ข้อ) 

 2.มีการระบุวิธีพฒันาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3.มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย

ให้มีพัฒนาการสมวัย 
 5.มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขั้น 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพเด็ก
อย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ  

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคมสมวัย  5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 7.00 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา                           
กลุ่มตังบ่งช้ีพื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  

   

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 26.00 พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.86 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนท้ังหมด  100.00 82.36 ดี 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป โดยเด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานสมวัย 

2. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา คณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ  

3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและต้นสังกัด มีการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา มีการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง       ไม่รับรอง  
      กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ...................................................................... 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ตัวบ่งชี้ 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๙๙ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๒๘ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๘๕ ดี 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย๘๒.๑๑  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น  

1. สถานศึกษาได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบสูง 
สามารถดูแลบริเวณโรงเรียน ส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีนให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ อีกท้ังรู้วิธีบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดีและเป็นคนดีของ
สังคม รวมทั้งมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้และมีความสามารถในการคิดและปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีอาศัยอยู่ได้ดี 

2. ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกคน 
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานท้ัง ๔ กลุ่มงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาอาคาร 

สถานท่ีทำให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบเป็นอัตลักษณ์ 

4.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 

สถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา  

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET) ต่ำกว่าระดับดีโดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

2. ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไม่ครบท้ัง ๘ ข้ันตอน โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลเป็น 
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รายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาด้านวิจัย 
เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ันเรียน  

เช่นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การปฏิบัติการทดลอง ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบสวนสอบสวน การประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบส่ิงของต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจัง ใช้ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีหลากหลาย
ตลอดจนนำผลการประเมินไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   1.  สถานศึกษาควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครบท้ัง ๘ สาระการ
เรียนรู้โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติให้ชัดเจน ได้แก่ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริม 
   2.  สถานศึกษาควรบริการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อชุมชนได้แสวงหาข้อมูลมาพัฒนาตนเองและอาชีพได้ 
   3.  สถานศึกษาควรจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนา นโยบายและแผนงาน 
 
 3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ   
  1. ครูต้องนำผลการอบรมพัฒนา การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียนรู ้
และการประเมินแบบทดสอบไปปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  2. ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการจัดการสอน โดยได้รับการกำกับติดตามให้
คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแลครบตามข้ันตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเฉพาะ
การศึกษาข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอนและการศึกษาด้านงานวิจัย เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4..  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรสร้างความตระหนัก ทำความเข้าใจขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ัง 
๘ มาตรฐาน ให้กับบุคลกร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในให้
เข้มแข็งเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ดูแลทางด้านการเรียนเนื่องจากต้องใช้เวลา   ในการประกอบ 
อาชีพรับจ้างและทำสวนยางพาราส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนต่ำ 
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2. ไม่มีอาคารประกอบสำหรับการจัดกิจกรรม เช่น หอประชุม 
3.  ชุมชนนำเทคโนโลยีมาบริการจนเป็นแหล่งมั่วสุมไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

 จุดเด่น 
1.สถานศึกษาเอื้อต่อการจัดการศึกษาของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
2.มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. การคมนาคมและการส่ือสารสะดวกส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
4. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบลส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรสร้างโอกาส เชิญชวนให้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนท่ีเป็นสาระ

ท้องถิ่นให้มากขึ้น 
 
9.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 1)  ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ควรดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีเน้น

ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง ท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและการจัด

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย และจะต้องมีการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด

ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 ๒)  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ ขาดความ

ตระหนักรู้ในหน้าท่ีของตน ไม่มีระเบียบ ไม่จริงจังต้ังใจในการทำงาน ดังนั้นควรมีการพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อหา

แนวทางร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัด โรงเรียนจะต้องวางมาตรการบทลงโทษท่ีเข้มงวด จากนั้นติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาด้านคุณลักษณะเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

 3)  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ได้รับการนิเทศติดตามท่ีเป็นระบบทำ

ให้ขาดทักษะในหน้าท่ีรับผิดชอบ อีกท้ังทักษะในการใช้เทคโนโลยี ควรสนับสนุนให้ครูได้เกิดการเรียนรู้แบะพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอเพื่อท่ีจะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4)  กระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าครูส่วนใหญ่ไม่ได้พฒันาหรือสร้างส่ือนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนได้อยา่งจริงจังและเป็นรูปธรรม ดังนัน้ควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาในส่วนนี้

แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน อีกท้ังควรแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ระหว่างครู

ภายในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อหาแนวทางร่วมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายท่ี 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ำ 
              ทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

นโยบาย 13 ประการสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

1. พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จาก 
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน พัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต 

และทักษะอาชีพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียง 

และเด็กออกกลางคัน 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ 

บ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะมีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 
8. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการวัดและ 

ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มี 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาตนเองด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน 
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

11.  พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ  
สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 

12.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนานวัตกรรมเป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง 



17 
 

ต่อเนื่อง 
13.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 
 
 

วิสัยทัศน์  

 โรงเรียนตลาดหนองหวายจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี นักเรียนเป็นคนดี 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาครู สร้างสัมพันธ์ชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักรู้รักส่ิงแวดล้อม 

พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดี มีวินัย ปลอดภัยจากภัยคุกคาม มีความรักในสถาบันหลักของ 

ชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

4. จัดหาและพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. จัดให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในสถานศึกษา ให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

7. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 

เป้าประสงค ์

1.  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 
คุณธรรม เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
4. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและใช้ส่ือนวัตกรรมในกระบวนการจัดการ 

เรียนรู้ 
5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 20 ช่ัวโมง/ปี 
6. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและได้รับการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 
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เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยสร้างวินัย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใส่ 

ใจส่ิงแวดล้อม 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

เป้าหมาย 

 1. จัดบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

  1.1. ด้านปริมาณ  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในเขตบริการทุกคนได้รับบริการทางด้านการศึกษา
อย่างท่ัวถึง 
  1.2. ด้านคุณภาพ  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความพร้อมทุกด้านพร้อมที่เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ 
  1.3. ด้านเวลา  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า  2  ปี 
 2. จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา 

  2.1. ด้านปริมาณ  นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตบริการทุกคนได้รับบริการทางด้านการศึกษ า
อย่างท่ัวถึง 
  2.2. ด้านคุณภาพ  นักเรียนระดับประถมศึกษามีความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.3. ด้านเวลา  นักเรียนระดับประถมศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลา  6  ปี 
 3.  จัดบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.1. ด้านปริมาณ  นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในเขตบริการทุกคนได้รับบริการ
ทางด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
  3.2. ด้านคุณภาพ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.3. ด้านเวลา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลา  3  ปี 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  มีระเบียบวินัย ยิ้มง่าย  ไหว้สวย   

เอกลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
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ประเด็นกลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพือ่เปน็เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

    
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- คิดเลขเร็ว 
-คิดเลขในใจ 
-ท่องสูตรคูณ 
-ท่องบทอาขยาน 
-ค่ายวิชาการ 
-สอนเสริมเติมวิชา 
-ภาษาอังกฤษวันละคำ 
-ภาษาไทยวันละคำ 
-พิชิตข้อสอบ RT,NT,O-NET 
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้
-การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
-จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดหาส่ือ/นวัตกรรม 
-ห้องเรียนน่าอยู่ส่งเสริมการเรียนรู ้
3.การนิเทศและติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
5.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพือ่เปน็เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
   7. .เสริมสร้างทักษะอาชีพ 

8.พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่
มาตรฐานการศึกษา 
9.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
10.โครงการ Esay Art (ศิลปะง่าย
กว่าท่ีคิด) 

2.นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทย

ลดลง 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ปัญหาการอ่านการเขียน

ต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง 

นักเรียนท่ีมีปัญหาการ
อ่านการเขียนต่ำกว่า
เกณฑ์ลดลงร้อยละ 2 

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
-สอนเสริมทุกเย็นวันจันทร์ 
-ภาษาไทยวันละคำ 
บันทึกรักการอ่าน 
-พี่น้องยอดนักอ่าน 
-นิทานส่งเสริมการอ่าน 

3.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนท่ีมี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.ห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยสร้างวินัย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และใสใ่จสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์และสำนึกใน
ความเป็นไทย 

จำนวนผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณธรรม
จิตสำนึกความเป็นไทย
ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มี

ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณธรรม
จิตสำนึกความเป็นไทย
ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและมารยาทไทย 
-กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
-ค่ายคุณธรรม 
- เข้าค่ายลูกเสือ 
-จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ์
2.โครงการสถานศึกษาสีขาว 
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ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3.ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
-การเลือกตั้งสภานักเรียน 
- การรณรงค์การไปเลือกตั้ง 
-ข้อตกลงของห้องเรียน 
-กิจกรรมหน้าเสาธง 
-การเดินแถวมาเรียนและเลิกเรียน 
-การเข้าแถวรับประทานอาหาร 

2.ผู้เรียนมีทักษะการ
ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสำนึกรัก
ส่ิงแวดล้อม 

จำนวนผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-การออมวันละบาท 
-การสร้างวินัยในช้ันเรียน 
-บันทึกรายรับรายจ่าย 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยสร้างวินัย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และใสใ่จสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
2.ผู้เรียนมีทักษะการ
ดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสำนึกรัก

ส่ิงแวดล้อม 

จำนวนผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการ

ดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะการ

ดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 
(Zero Waste School) การจัดการ
ขยะ 
-อบรมให้ความรู้การจัดการขยะ 
- เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- ธนาคารขยะ 
- เสียงตามสาย 
-สภานักเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะ 

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1.ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาภาคบังคับ
อย่างท่ัวถึงครอบคลุม 

จำนวนประชากรวัย
เรียนท่ีได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
-การคัดกรองนักเรียน 
-การแนะแนว 
-เย่ียมบ้านนักเรียน 
-การจัดสรรทุนการศึกษา 

ผู้เรียนทุกคนจบ
การศึกษาภายในเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนดร้อยละ 
100 

 จำนวนนักเรียนพิการ
เรียนรวมได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ 

นักเรียนพิการเรียนเรียน
รวมทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ 

โครงการพิการเรียนรวม 
-คัดกรองนักเรียน 
-จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
-จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคนิค
วิธีสอน 
-พัฒนาสมรรถนะนักเรียน 

   2.โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละของครูท่ีได้รับ
การพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

ครูได้รับการพัฒนา
สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-การอบรม/ประชุม 
-การศึกษาดูงาน 
-การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-การนิเทศภายใน 
-การทำวิจัยช้ันเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1. โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับความสำเร็จของ
โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

ระดับความสำเร็จของ
โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกผ่านการรับรอง
มาตรฐานในระดับดี 

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
-การจัดทำรายงานประจำปี 

2. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพมาตรฐานและ
ธรรมาภิบาลในระดับดี 

ระดับความสำเร็จของ
โรงเรียนมีความพร้อม
และความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการศึกษา
สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและ
ธรรมาภิบาล 

ระดับความสำเร็จของ
โรงเรียนมีความพร้อม
และความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการศึกษา
สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและ
ธรรมาภิบาลในระดับดี 

1.โครงการนิเทศภายใน 
-ประชุมประจำเดือน 
-ให้คำปรึกษา 

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาภาคบังคับ 

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการจัด
การศึกษาภาคบังคับไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

1.สัมพันธ์ชุมชน 
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
-เพจโรงเรียน 
- บริการชุมชน 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีการศึกษาของโรงเรียน 
 

1. ประมาณการรายรับ สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

รายการ 

ปีงบประมาณ 2564 
(1 เม.ย.64 – 30 ก.ย. 

64) 

ปีงบประมาณ 2565 
(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 

65) รวม
งบประมาณ

ท้ังส้ิน 
จำนวน
นักเรียน 

18 ก.ค.63 
(คน) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

จำนวน
นักเรียน 25 

มิ.ย. 64 
(คน) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

1.เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท/คน/ปี 
 ระดับประถมศึกษา  1,900 บาท/คน/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน/ปี 

1.2 เครื่องแบบนักเรียน 
-ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปี 
-ระดับประถมศึกษา      360 บาท/คน/ปี 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    450 บาท/คน/ปี    

1.3 อุปกรณ์การเรียน 
-ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี 
-ระดับประถมศึกษา      390 บาท/คน/ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 420 บาท/คน/ปี 

1.4 หนังสือเรียน 
-ระดับก่อนประถมศึกษา 200.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  656.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  650.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  653.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  707.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  846.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  859.00 บาท/คน/ปี 
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60 
306 
29 
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      54 
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72 
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51,000 
290,700 
50,750 

 
18,000 
110,160 
13,050 

 
6,000 
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6,090 

 
12,000 
24,928 
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35,262 
32,522 
60,912 
53,258 
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105,400 
552,900 
120,750 
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12,400 
113,490 
14,490 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   808.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   921.00 บาท/คน/ปี 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   996.00 บาท/คน/ปี 

1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-ระดับก่อนประถมศึกษา  430 บาท/คน/ปี 
-ระดับประถมศึกษา        480  บาท/คน/ปี 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 880  บาท/คน/ปี 

12 
9 
8 
 

60 
306 
29 
 

9,696 
8,289 
7,968 

 
12,900 
73,440 
12,760 

19 
12 
9 
 

64 
276 
40 

- 
- 
- 
 

13,760 
66,240 
17,600 

- 
- 
- 
 

26,660 
139,680 
30,360 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว  779,050 
1. เงินอุดหนุนข้ามปี  35,000 
2. รวมเงินอุดหนุนท้ังหมด  814,050 

 

เงินนอกงบประมาณรวมทั้งหมด 814,050 บาท (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ เงินเรียนฟรี) 

แบ่งสัดส่วนของการใช้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
1 ค่าพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

  กลุ่มบริหารวิชาการ 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  กลุ่มบริหารท่ัวไป 

467,430 
280,458 
46,743 
46,743 
93,486 

2 ค่าใช้จ่ายประจำ 
   ค่าสาธารณูปโภค 
   ค่าเช่าโดเมน 
   ค่าวัสดุสำนักงาน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 

294,580 
244,580 
3,000 
10,000 
20,000 
20,000 

3 สำรองจ่าย 14,040 
4 โครงการพิเศษ 35,000 

ปรับปรุงลวดตาข่ายกันนก 35,000 

รวมทั้งส้ิน 814,050 
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ตารางแสดงงบประมาณของแต่ละฝ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 

กลุ่มงาน จำนวนเงิน ( บาท) ร้อยละ 
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 280,458 60 

2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 46,743 10 

3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 46,743 10 

4. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 93,486 20 

 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณแยกตามกลุ่มงานต่างๆ  
 

กลุ่มงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินเรียนฟร ี

วิชาการ 1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 70,000   
2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 62,000   
3.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

14,400   

4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 25,000 25,000  
5.โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ 33,958   
6.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 6,000   
7.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

5,000   

8.โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 6,000   
9.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 24,100   
10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่อการส่ือสารและการบริหาร 

15,000   

11.โครงการ Easy Art (ศิลปะง่ายกว่าท่ีคิด) 9,000   
12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และมารยาทไทย 

10,000 33,456  

13.โครงการหนูน้อยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 6,500 5,418  
14.โครงการสนุกกับการเรียนรู้สู่พัฒนาการสมวัย 6,100 10,836  
15.โครงการสานสายใยปฐมวัยสู่ผู้ปกครอง 1,500   
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กลุ่มงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินเรียนฟร ี

16.โครงการหนูน้อยยิ้มใส ไหว้สวย 3,000   
17.โครงการสานสายใยรักพัฒนาการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 

1,500 5,418  

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 280,458 80,128  
กลุ่มงาน

บริหารงานบุคคล 
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 46,743   

รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารบุคคล 46,743   
กลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ 
พัฒนาแผนงานและงบประมาณ 46,743   

รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 46,743   
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 64,986   
2.โครงการงานสารบรรณ 15,000   
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 13,500   

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารท่ัวไป 93,486   
งบสำรองจ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

เร่งด่วนของโรงเรียน สพป.สฎ 2  สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

14,040   

รวมงบประมาณสำรองจ่าย 14,040   
รายจ่ายประจำ    ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าเช่าโดเมนเว็ปไซต์ 
   ค่าวัสดุสำนักงาน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 

244,580 
3,000 
10,000 
30,000 

10,000 

  

รวมรายจ่ายประจำ 297,580   
โครงการพิเศษ ปรับปรุงลวดตาข่ายกันนก 35,000   

รวมทั้งหมด 814,050   
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ส่วนที่ 4 

สรุปงาน/โครงการความสอดคล้องและรายละเอียด งาน / โครงการ 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรมและความสอดคล้อง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
กับนโยบาย 

สพฐ.ท่ี 

สอดคล้อง
กับนโยบาย 

สพป.ท่ี 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
โรงเรียนท่ี 

สอดคล้อง 
กับ

มาตรฐาน
การศึกษา 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
เรียน
ฟร ี

1 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2 3,4 1 1    

2 
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

2 3,4 1 1    

3 
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

       

4 
โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

2 3,4 1 1    

5 
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพ 

2 3,4 1 1    

6 
โครงการพัฒนา
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

2 2 1 1    

7 
โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

       

8 
โครงการประชาธิปไตย
และวินัยนักเรียน 

       

9 
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

       

10 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสารและการบริหาร 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
กับนโยบาย 

สพฐ.ท่ี 

สอดคล้อง
กับนโยบาย 

สพป.ท่ี 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
โรงเรียนท่ี 

สอดคล้อง 
กับ

มาตรฐาน
การศึกษา 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
เรียน
ฟร ี

11 
โครงการ Easy Art 
(ศิลปะง่ายกว่าท่ีคิด) 

       

12 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและมารยาท
ไทย 

       

13 
โครงการหนูน้อยนอ้ม
นำเศรษฐกิจพอเพียง 

       

14 
โครงการสนุกกับการ
เรียนรู้สู่พัฒนาการ
สมวัย 

       

15 
โครงการสานสายใย
ปฐมวัยสู่ผู้ปกครอง 

       

16 
โครงการหนูน้อยยิ้มใส 
ไหว้สวย 

       

17 
โครงการสานสายใยรัก
พัฒนาการอ่าน คิด 
วิเคราะห ์
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับนโยบาย 

สพฐ.ท่ี 

สอดคล้อง
กับนโยบาย 

สพป.ท่ี 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
โรงเรียนท่ี 

สอดคล้อง 
กับมาตรฐาน
การศึกษา 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
เรียน
ฟร ี

18 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 6 4 3    

19 

โครงการ
พัฒนา
แผนงานและ
งบประมาณ 

5 8 5 2    

20 
โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

5 8 5 2    

21 
โครงการงาน
สารบรรณ 

       

22 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 
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รายละเอียดโครงการ 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 
สนองนโยบาย สพป. ข้อ 4 , 7 
สนองมาตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 
งบประมาณทั้งสิ้น  70,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 

  

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการ

ให้การศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี จนจบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐานมี

สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชา

หลักและคุณลักษณะท่ีสำคัญด้วยกระบวนการและวิธีการท่ีได้มาตรฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้กำหนดนโยบายที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่ ง

รวมถึงกลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารใน

ทุกมิติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะวิชาชีพ และมี

ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน (Reading Test: RT) ชั ้น ป.1 ปี

การศึกษา 2563 พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน   การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563 พบว่าค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ  แต่วิชา

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (ONET) ช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2563 พบว่าค่าเฉล่ียวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ  แต่วิชา

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียของโรงเรียน

ตลาดหนองหวาย 8 กลุ่มสาระหลัก ปีการศึกษา 2563 พบว่ามีบางรายวิชาผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

 จากที ่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว ่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติบางตัวชี ้ว ัดยังต่ำกว่า

ระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียนในบางรายวิชายังต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  จากการ
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สังเกตโดยครูผู้สอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะกระบวนการด้านคิดวิเคราะห์  การตีความ สรุปความ และการ

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ

ดังกล่าวอย่างจริงจังต่อเนื่อง    

โรงเรียนตลาดหนองหวายได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีกำหนดไว้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น และการทดสอบระดับชาติให้มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 

  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้สูงขึ้นร้อยละ 3 

2.2 เพื่อยกระดับผลการทดสอบ Rt, Nt และ O-NET ให้มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกตัวช้ีวัด 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เรียนช้ัน ป.1-6 และ ม.1-3 จำนวน 317 คน 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาไทย   

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 นางฐิติมา  บุตรเล่ียม 

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตร์   

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 นางชรวรรณ  ทองแดง 

3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 นางจีระพร  เผือกผ่อง 

4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 นางสาวภทพร  อินทอง 

5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 นางธนัชพร  ฮั่นเฉียง 

6) สอนซ่อมเสริมใน
สถานการณ์โรคระบาด 

ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.1-6 และ ม.1-3 ท่ี
ได้รับการสอนซ่อมเสริมจนเกิดความเข้าใจ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
100 
 

นางสาวรุ่งกานต์ 
คชเดช 
และครูประจำวิชา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

7) พิชิตข้อสอบ Rt, Nt 
และ O-NET 

ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.1, 3 , 6 และ ม.3 
ท่ีได้รับการติวข้อสอบเตรียมความพร้อมการ
สอบระดับชาติ Rt, Nt และ O-NET 

ร้อยละ 
100 
 

นางสาวรุ่งกานต์ 
คชเดช 
และครูประจำวิชา 

 

5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  

 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย   

            

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์   

            

3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

            

4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ 

            

6) สอนซ่อมเสริมในสถานการณ์
โรคระบาด 

            

7) พิชิตข้อสอบ Rt, Nt และ O-
NET 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  

 6.1 งบประมาณท้ังส้ิน  70,000 บาท  

  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน  70,000  บาท 

  6.2 รายละเอียดงบประมาณ   

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย   10,000   10,000 
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์   10,000   10,000 
3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

10,000   10,000 

4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

5,000   5,000 

5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 10,000   10,000 
6) สอนซ่อมเสริมในสถานการณ์โรคระบาด 10,000   10,000 
7) พิชิตข้อสอบ Rt, Nt และ O-NET 15,000   15,000 

รวม 70,000   70,000 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย   การทดสอบ แบบทดสอบ 

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์   การทดสอบ แบบทดสอบ 

3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

การทดสอบ แบบทดสอบ 

4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบ แบบทดสอบ 

6) สอนซ่อมเสริมในสถานการณ์โรคระบาด การทดสอบ/ตรวจช้ินงาน แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

7) พิชิตข้อสอบ Rt, Nt และ O-NET การทดสอบระดับชาติ  แบบทดสอบระดับชาติ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
8.2 ผลการทดสอบระดับชาติ Rt, Nt และ O-NET มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
8.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้

แผนงาน   บริหารวิชาการ 

สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 1 , 2 

สนองนโยบาย สพป. ข้อ 7 , 8 , 10 

สนองมาตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 
งบประมาณทั้งสิ้น  52,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาที่สอดรับ กับ

พัฒนาการและความสามารถของผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้กระบวนการหลากหลายท้ังใช้

สื่อที่ทันสมัยและการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และวัสดุที่เอื้ออำนวยในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 2563 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัด

การศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมุ่งเน้นในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม

ศักยภาพ   ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรยีน   

และนโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ี ให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ

ดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม 

(Social and Emotional Learning : SEL) 

 โรงเรียนตลาดหนองหวาย มีความตระหนักในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ ตามจุดเน้น

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีศักยภาพ 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัด 

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 นักเรียนช้ัน ป.1 - ม.3  จำนวน  317  คน 

3.2 ครู โรงเรียนตลาดหนองหวาย จำนวน 16 คน 

 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาหลักสูตร ร้อยละของคุณภาพหลักสูตรท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 

การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละของครูท่ีได้จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทำ
บันทึกหลังสอนได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 80 นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 

การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมใน
การเรียนการสอน 

ร้อยละของครูท่ีได้พัฒนาส่ือ/นวัตกรรม
ในการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 นางธนัชพร  ฮั่นเฉียง 

มุมความรู้คู่ห้องเรียน ร้อยละของครูท่ีได้จัดห้องเรียนได้น่าอยู่ 
กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 นางจีระกุล  ศักดิ์ดาวรรณ์ 

พัฒนางานทะเบียน ระดับความพึงพอใจต่อการจัดทำข้อมูล
เกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็น
ระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทัน
ต่อการใช้งาน 

ร้อยละ 80 นางฐิติมา  บุตรเล่ียม 

งานวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู ้

ระดับความพึงพอใจต่องานวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 นางจีระพร  เผือกผ่อง 
 

การนิเทศช้ันเรียนและ
ติดตามผลการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละของครูผู้สอนได้การนิเทศช้ันเรียน
และนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 
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ส่งเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละของครูผู้สอนได้ทำวิจัยในช้ันเรียน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1เรื่อง 

ร้อยละ 80 นางสาวสังวาลย์  ปัญญาโรจน์ 

1 คน 1 โครงงาน 
พัฒนาการเรียนรู ้

ร้อยละของนักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

ร้อยละ 80 นางชรวรรณ  ทองแดง 

 
5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  

 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

พัฒนาหลักสูตร             
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้             
การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการ
เรียนการสอน 

            

มุมความรู้คู่ห้องเรียน             
พัฒนางานทะเบียน             
งานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้             
การนิเทศช้ันเรียนและติดตามผล
การจัดการเรียนการสอน 

            

ส่งเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน             
1 คน 1 โครงงาน พัฒนาการ
เรียนรู ้
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน  52,000 บาท 

6.1 งบประมาณท้ังส้ิน 52,000 บาท  

  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน   52,000 บาท 

 6.2 รายละเอียดงบประมาณ   

 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาหลักสูตร 1,500   1,500 
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 3,000    3,000 
3. การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการเรียนการสอน 10,000   10,000 
4. มุมความรู้คู่ห้องเรียน 8,000   8,000 
5. พัฒนางานทะเบียน 6,000   6,000 
6. งานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 15,000   15,000 
7. การนิเทศช้ันเรียนและติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอน 

500   500 

8. ส่งเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน 3,000   3,000 
9. 1 คน 1 โครงงาน พัฒนาการเรียนรู ้ 5,000   5,000 

รวม 52,000   52,000 
 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของคุณภาพหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

การประเมิน แบบการประเมินหลักสูตร 

ร้อยละของครูท่ีได้จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และทำบันทึกหลังสอนได้อย่าง
ถูกต้อง 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของครูท่ีได้พัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมในการเรียนการสอน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของครูท่ีได้จัดห้องเรียนได้น่า
อยู่ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน
และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดทำ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมี
ความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจต่องานวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละของครูผู้สอนได้การนิเทศช้ัน
เรียนและนิเทศการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
การสังเกต 

แบบสังเกต 

ร้อยละของครูผู้สอนได้ทำวิจัยในช้ัน
เรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1เรื่อง 

รายงานการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู ้

แบบรายงานการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

ผลการประเมิน แบบประเมิน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มศักยภาพ 

8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการ

ปฏิบัติจริงนำไปสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสุขในการเรียนรู้   สามารถนำความรู้ที ่ได้ร ับไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ         พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 5 
สนองนโยบาย สพป.  ข้อท่ี 13 
กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

สนองมาตรฐานที่    มาตรฐานท่ี ๒ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 
งบประมาณทั้งสิ้น  14,400 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ,2545) ดังนั้น

คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน รูปแบบ

การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา 

โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหล่ือมล้ำ

และแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น 

ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา

และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผล

กระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา   อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการบริหารจัดการจึง

มีความแตกต่างกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 จึง

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนำไปสู่การ

กำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการ

สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการดำเนินการของสถานศึกษาตาม พันธกิจ และถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีได้ร่วมกันกำหนดไว้และต้องดำเนินต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
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ความมั่นใจ ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมท่ีจะให้ผลผลิตทางการศึกษาคือ นักเรียนมีคุณภาพท่ีพึงประสงค์ตามความ

คาดหวังของหลักสูตร ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม โดยกำหนดแนวทาง และวิธีในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายใน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

2.2  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

2.3  เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปกครอง ชุมชน 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.   เป้าหมาย 

3.1  ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดในแต่ละด้านครบถ้วน และผ่านเกณฑ์การ

ประเมินอย่างน้อย ระดับ ดี ขึ้นไป 

  3.2  ด้านปริมาณ 

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบร้อยละ 90 

 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

- พัฒนาระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

ร้อยละของโรงเรียนได้มีการพฒันาระบบ
บริหารและสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 นางสาวณัฐิกานต์   
ปังศรีวงศ์ 

- จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละของการประเมินในการพัฒนา
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

100 นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช 

- ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ร้อยละของการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของการประกัน 
คุณภาพภายใน 
 

90 นางสาวรุ่งกานต์     คชเดช 
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- จัดทำรายงานผลการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนจัดทำรายงานการ
พัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 นางสาวรุ่งกานต์     คชเดช 
 

- นิทรรศการรายงานผลการ
จัดการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

80 นางสาวรุ่งกานต์     คชเดช 
 

 

5.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

- พัฒนาระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

            

- จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

            

- ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

            

- จัดทำรายงานผลการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

            

- นิทรรศการรายงานผลการจัด
การศึกษา 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน  14,400 บาท 

6.1 งบประมาณท้ังส้ิน 14,400 บาท  

  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน   14,400 บาท 

 6.2 รายละเอียดงบประมาณ   

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ 500   500 
- จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

500   500 

- ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

600   600 

- จัดทำรายงานผลการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

800   800 

- นิทรรศการรายงานผลการจัดการศึกษา 12,000   12,000 
รวม 14,400   14,400 

 

7. การวัด และประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละของโรงเรียนได้มีการพฒันาระบบ

บริหารและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละของการประเมินในการพัฒนาจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละของการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของการประกัน 
คุณภาพภายใน 

การประเมิน แบบประเมินมาตรฐานต่างๆ 

ร้อยละของโรงเรียนจัดทำรายงานการพัฒนา

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ

การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบ  สามารถประกันคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็น

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 
สนองนโยบาย สพป. ข้อ 3,4 
สนองมาตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิติมา บุตรเล่ียม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564   

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการ

ให้การศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี จนจบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐานมี

สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชา

หลักและคุณลักษณะท่ีสำคัญด้วยกระบวนการและวิธีการท่ีได้มาตรฐาน   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 2563 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัด

การศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมุ่งเน้นในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม

ศักยภาพ   ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรยีน  

และนโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ

ดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม 

(Social and Emotional Learning : SEL) 

โรงเรียนตลาดหนองหวาย มีความตระหนักในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ ตามจุดเน้น

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้นเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
2.2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
2.3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 –มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 317 คน 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละของนักเรียนช้ัน อ.1- ม.3 ท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ร้อยละ 70 

๒)การแข่งขันทักษะวิชาการ                  
งานวชิระวิชาการสุราษฎร์ธาน ี

ร้อยละของนักเรียนช้ัน อ.1- ม.3 ท่ีได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการงานวชิระวิชาการสุราษฎร์ธานี 

ร้อยละ 70 

๓)การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนช้ัน อ.1- ม.3 ท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียน 

ร้อยละ 70 

๔) การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละของนักเรียนช้ัน อ.1- ม.3 ท่ีได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 60 

๕)การแข่งขันอัจฉริยภาพ ด้าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของนักเรียนช้ัน อ.1- ม.3 ท่ีได้เข้าร่วมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพ ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 70 

๖) ค่ายวิชาการ ร้อยละของนักเรียนช้ัน อ.1- ม.3 ท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

ร้อยละ 100 
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5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ             
๒) การแข่งขันทักษะวิชาการ                  
งานวชิระวิชาการสุราษฎร์ธาน ี

            

๓) การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน 

            

๔) การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

            

๕) การแข่งขันอัจฉริยภาพ ด้าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

            

๖) ค่ายวิชาการ             
 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  

6.1 งบประมาณท้ังส้ิน 35,000 บาท  

  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน   10,000 บาท 

  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จำนวน   25,000 บาท 

 6.2 รายละเอียดงบประมาณ   

  

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-ค่าพาหนะเดินทาง/ค่าเช่ารถ และเบ้ียเล้ียง 

15,000  5,000 10,000 

2. ค่ายวิชาการ 20,000   10,000 10,000 
รวม 35,000  15,000 20,000 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) ร้อยละของนักเรียนชั้น อนุบาลชั้นปีที่ 2 ถึง

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ   

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2) ร้อยละของนักเรียนช้ัน อนุบาลช้ันปีท่ี 2 ถึง

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

วิชาการ   

แบบลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

3)ร้อยละของนักเรียนช้ัน อนุบาลช้ันปีท่ี 2 ถึง

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิชาการ   

การสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1.นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวาย มีความรู้และทักษะ  มีความสามารถในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทาง

วิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมท้ังสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและ

ทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางฐิติมา  บุตรเล่ียม)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะอาชีพ 

แผนงาน  วิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 2 

สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 4 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานที่ มาตรฐานท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชรวรรณ ทองแดง 

งบประมาณทั้งสิ้น 22,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  มาตรา 23 (๕)  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน

ระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้  คุณธรรม  กระบวนการ

เรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข   

การเสริมสร้างอาชีพ  เพื่อฝึกอาชีพตามความสนใจของนักเรียน  เป็นหนึ่งกิจกรรมท่ีนักเรียนส่วนใหญ่

ให้ความสนใจทำกันมาตลอด เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ได้รับ

ประสบการณ์จริง  มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว  และยังทำให้เห็นคุณค่าของเงินอีก

ด้วย  

ทางโรงเรียนตลาดหนองหวายจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพขึ้น   เนื่องจากเล็งเห็นถึง

ประโยชน์ข้างต้น  และสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความอดทน 

ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

2.  วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ  

 ๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว 

3.  เป้าหมาย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ฝึกการประกอบอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ  

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้รับการส่งเสริมฝึกการประกอบอาชีพอย่างน้อย  
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1 อาชีพ  

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพและนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละของครูร่วมประชุมวาง
แผนการดำเนินงาน 

100 นางชรวรรณ ทองแดง 

2. ทำแผนปฏิบัติงาน ร้อยละของครูร่วมทำแผนปฏิบัติงาน 100 นางชรวรรณ ทองแดง 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละของครูมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

100 นางชรวรรณ ทองแดง 

4. ดำเนินงานตามโครงการ   นางชรวรรณ ทองแดง 

  4.1 ตลาดนัดโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตลาดนัดโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

80 นางชรวรรณ ทองแดง 

  4.2 แปรรูปอาหารจาก
วัตถุดิบท้องถิ่น 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
แปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น 

80 นางสาวภทพร  อินทอง 

  4.3 เกษตรกรตัวน้อย ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เกษตรกรตัวน้อย 

80 นางวาสนา  ไชยทองคง 

5. รายงานผลและสรุปผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ
เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละของนักเรียนมีความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

90 นางชรวรรณ ทองแดง 
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5.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

2. ทำแผนปฏิบัติงาน             

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

            

4. ดำเนินงานตามโครงการ             

  4.1 ตลาดนัดโรงเรียน             

  4.2 แปรรูปอาหารจากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น 

            

  4.3 เกษตรกรตัวน้อย             

5. รายงานผลและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อ
นำไปปรับปรุงพัฒนา 

            

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน  22,000  บาท  

6.1 งบประมาณท้ังส้ิน 22,000 บาท  

  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน   22,000 บาท 

  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จำนวน     -  บาท 

 6.2 รายละเอียดงบประมาณ   

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  1. ตลาดนัดโรงเรียน 8,000   8,000 

  2. แปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น 6,000 500  5,500 

  3. เกษตรกรตัวน้อย 8,000   8,000 
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตลาดนัดโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

บันทึก แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแปร
รูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น 

บันทึก แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เกษตรกรตัวน้อย 

บันทึก แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพท่ีสนใจ เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปหา

รายได้ระหว่างเรียน  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางชรวรรณ ทองแดง)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ  พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 2 
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง 
สนองมาตรฐานที่ มาตรฐานท่ี 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจีระกุล ศักดิ์ดาวรรณ์ 
งบประมาณทั้งสิ้น 6,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

4.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  มาตรา 10  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ   
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวม เป็นสิ่งสำคัญที่โรงเรียนต้องจัดเพื่อ
เติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ได้มีโอกาสแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีหลากหลายเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพแต่ละบุคคล มีการจัดทำแบบฝึกและฝึกทักษะตามลักษณะการบกพร่องเฉพาะ
ราย 

5.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ บรรลุตามแผน IEP 

 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ ร้อยละ 60 ข้ึนไปและสามารถ   

                 เรียนรวมกับนักเรียนกลุ่มปกติได้ 

6.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ 

ตามลักษณะท่ีบกพร่องเฉพาะรายร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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3.2  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณเพิ่มขึ้น 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละของครูร่วมประชุมวาง
แผนการดำเนินงาน 

100 นางจีระกุล        
ศักดิ์ดาวรรณ์ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน มอบหมายภาระ
งาน 

ร้อยละของครูมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

100 ผู้บริหาร 

3. ดำเนินงานตามโครงการ    

  3.1 ประชุมครูผู้สอน ร้อยละของครูร่วมประชุมวาง
แผนการดำเนินงาน 

100 ผู้บริหาร นางจีระกุล 
ศักดิ์ดาวรรณ์ 

  3.2 ประชุมผู้ปกครอง ร้อยละของผู้ปกครองร่วมประชุมวาง
แผนการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียน
รวม 

100 ผู้บริหาร นางจีระกุล 
ศักดิ์ดาวรรณ์ 

  3.3 คัดกรองนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัด
กรอง 

100 ครูผู้สอน นางจีระกุล 
ศักดิ์ดาวรรณ์ 

 3.4 จัดทำแผน IEP ร้อยละของครูและผู้ปกครองร่วม
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

100 ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 

 3.5 จัดทำแผน IIP ร้อยละของครูจัดทำแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) 

100 ครูผู้สอน 

 3.6 สร้างแบบฝึกทักษะการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 

ร้อยละของครูสร้างแบบฝึกทักษะ
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 

100 ครูผู้สอน ครูพี่เล้ียง
เด็กพิการ 

 3.7 จัดทำ จัดซื้อส่ือนวัตกรรม มีส่ือ นวัตกรรม ใช้เพียงพอกับผู้เรียน 100 ครูผู้สอน ครูพี่เล้ียง
เด็กพิการ 

 3.8 ฝึกทักษะการอ่าน การ
เขียน การคิดคำนวณ 

ร้อยละของนักเรียนได้ฝึกทักษะ การ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 

80 ครูผู้สอน ครูพี่เล้ียง
เด็กพิการ 

4. ติดตามประเมินผล ร้อยละของคะแนนจากผลการ
ประเมินของนักเรียนท่ีได้รับการ
พัฒนา 
 

70 ครูผู้สอน ครูพี่เล้ียง
เด็กพิการ 
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5. รายงานผลและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อ
นำไปปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละของนักเรียนมีความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

80 นางจีระกุล  
ศักดิ์ดาวรรณ์ 

 
5.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน มอบหมายภาระงาน 

            

3. ดำเนินงานตามโครงการ             

  3.1 ประชุมครูผู้สอน             

  3.2 ประชุมผู้ปกครอง             

  3.3 คัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง             

  3.4 จัดทำแผน IEP             

 3.5 จัดทำแผน IIP             

 3.6 สร้างแบบฝึกทักษะการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 

            

 3.7 จัดทำ จัดซื้อส่ือนวัตกรรม             

 3.8 ฝึกทักษะการอ่าน การ
เขียน การคิดคำนวณ 

            

 4. ติดตามประเมินผล 
 

            

 5. รายงานผลและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อ
นำไปปรับปรุงพัฒนา 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน  6,000  บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ทำแบบคัดกรอง (หมึกปริ้นเตอร์,กระดาษ
,แฟ้ม) 

1,000   1,000 

2. ทำแผน IEP , IIP (กระดาษ , แฟ้ม) 1}500   1,500 

3. ทำแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิด
คำนวณ 
(หมึกปริ้นเตอร์ , กระดาษ ) 

2,000   2,000 

4. จัดซื้อส่ือนวัตกรรม 1,500   1,500 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ทำแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน 
 การคิดคำนวณ 

ตรวจแบบฝึก แบบฝึก 

2. ประเมินผล ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. รายงานผลและสรุปผลโครงการ การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนพิเศษเรียนรวม มีแบบฝึกทักษะทุกคนและมีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ    
เพิ่มขึ้นจนสามารถเรียนรวมกับนักเรียนกลุ่มปกติได้              
 
         

 
ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางจีระกุล  ศักดิ์ดาวรรณ์)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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ชื่อโครงการ  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สนองนโยบาย สพป. ข้อท่ี ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
   7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                               ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ น้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในกระบวนการจัดการ 
                               เรียนรู้และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองนโยบายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

มาตรฐานด้านที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

สนองนโยบายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะออันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อท่ี 4 สภาวะทางร้างกายและจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด 

มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

ตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน

สถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโต

งดงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และ

สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน

กระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี

ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก

ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่อ

อาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี

พฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร 

เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีสำคัญตามนโยบาย
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ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นและ

สำคัญอย่างเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วยให้

โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง 
3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท 

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

      3.1 ด้านปริมาณ 
            นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนตลาดหนองหวายปลอดจากยาเสพติด  
            ร้อยละ 100 
       3.2 ด้านคุณภาพ 
            นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
๔.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมวันงดสูบ

บุหร่ี 

-ร้อยละของนักเรียนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-ร้อยละของนักเรียนท่ีลดปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-ร้อยละของนักเรียนรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ให้โทษ   

- ด้านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนตลาดหนองหวายปลอด
จากยาเสพติด ร้อยละ 100 
 
-ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่ 
คณะครูทุกคน 
 

กิจกรรมออกกำลัง

กายต้านภัยยาเสพ

ติด 

-ร้อยละของนักเรียนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- ด้านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนตลาดหนองหวายปลอด
จากยาเสพติด ร้อยละ 100 

นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่ 
คณะครูทุกคน 
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-ร้อยละของนักเรียนท่ีลดปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-ร้อยละของนักเรียนรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ให้โทษ   

 
-ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมวันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก 

-ร้อยละของนักเรียนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-ร้อยละของนักเรียนท่ีลดปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-ร้อยละของนักเรียนรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ให้โทษ   

- ด้านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนตลาดหนองหวายปลอด
จากยาเสพติด ร้อยละ 100 
 
-ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่ 
คณะครูทุกคน 
 

 
 
๕.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 25๖๔ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

            

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมออกกำลัง
กายต้านภัยยาเสพติด 

            

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 
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๖.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  
     ๖.๑. งบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
     ๖.๒  รายละเอียดงบประมาณ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 1,000 - - 1,000 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมออกกำลังกายต้านภัยยา
เสพติด 

1,000 - -    1,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 1,000 - - 1,000 
รวมงบประมาณ 3,000 - - 3,000 

 
 
๗.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังเกต 

ประเมิน 
บันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบบันทึก
กิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนท่ีลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

สังเกต 
ประเมิน 
บันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบบันทึก
กิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
  

สังเกต 
ประเมิน 
บันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบบันทึก
กิจกรรม 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
๒. นักเรียนไม่ยุง่เกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง 
๓. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท 
 

 

   

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ.  ท่ี2พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
สนองนโยบาย สพป. ข้อ6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   

สนองมาตรฐานสถานศึกษา ข้อท่ี 1     
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวรวุฒิ ยมสวัสด์ิ 
ระยะเวลาดำเนินการ               ปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้นักเรียนมีสิทธิ หน้าที่ การจัดกิจกรรมในบทบาทของนักเรียนใน

สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 256๔ นโยบายท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนา

ประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติโดย มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีทักษะวิชาชีพและมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ท่ี

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสงัคม  

การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัย  ข้อบังคับ ความรับผิดชอบ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก

รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสมนับเป็นส่ิงท่ีดี                           

โรงเรียนตลาดหนองหวายจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน

ประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรง

ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขพร้อมท้ังปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามท่ี

ได้รับมอบหมาย ดังนั้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้สิทธิและหน้าท่ีอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                    
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบ

ประชาธิปไตย     
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของโรงเรียน 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

   3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 90  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย สามารถใช้สิทธิและหน้าท่ี
อย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                    
   3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที ่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย     
    3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
  3.2.1 ผู้เรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ    

 ความเสมอภาค  และหน้าท่ีของตนเอง 
  3.2.2 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ 

 ตนเอง 
๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
-การเลือกตั้งสภานักเรียน ร้อยละของนักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ร้อยละ90 

-กลุ่มสีเขตรับผิดชอบ ร้อยละของนักเรียนมีสีและร่วมรับผิดชอบ
เขตพื้นท่ีสม่ำเสมอ 

ร้อยละ80 

-จิตอาสาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ร้อยละของนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์และ
ช่วยเหลือชุมชน 

ร้อยละ80 

-อาสาจราจร ร้อยละความพึงพอใจของกิจกรรมอาสา
จราจรของโรงเรียน 

ร้อยละ80 

-จัดทำคู่มือระเบียบนักเรียน โรงเรียนมีคู่มือระเบียบนักเรียนและนักเรียน
ได้รับ 

ร้อยละ100 
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๕.กิจกรรม/และระยะเวลาดำเนินการ  

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ก.ค.    ส.ค.  

6๔ 

ก.ย.  

6๔ 

ต.ค.  

6๔ 

พ.ย. 6

๔ 

ธ.ค.  

6๔ 

ม.ค. 6

๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 6

๔ 

เม.ย.

64 

-การเลือกตั้งสภา

นักเรียน 

          

-รณรงค์

ประชาธิปไตย 

          

-กลุ่มสีเขต

รับผิดชอบ 

          

-จิตอาสาและ

อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

          

-อาสาจราจร           

-จัดทำคู่มือ

ระเบียบนักเรียน 

          

 

6.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  

6.1งบประมาณท้ังส้ิน  6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

 6.2  รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี 
 

รายการ งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

1 การเลือกตั้งสภานักเรียน - -  1,000 
2 รณรงค์ประชาธิปไตย - -  1,000 
3 กลุ่มสีเขตรับผิดชอบ - -  1,000 
4 จิตอาสาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม - -  1,000 
5 อาสาจราจร - -  1,000 
รวม - -  6,000 
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7. การประเมินผล 

ตังบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ผู้เรียนร้อยละ90 ได้มีส่วนร่วมกิจ 

ส่งเสริมประชาธิปไตย 

สำรวจ แบบสำรวจ 

ผู้เรียนร้อยละ80 ของนักเรียนมีสีแล 

ร่วมรับผิดชอบเขตพื้นท่ีสม่ำเสมอ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 ผู้เรียนร้อยละ80 ของนักเรียนได้บำเพ็ญ 

ประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ80 ของความพึงพอใจของ 

กิจกรรมอาสาจราจรของโรงเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ100 ได้รับคู่มือระเบียบ 

นักเรียนและนักเรียนได้รับ 

สำรวจ แบบสำรวจ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมประชาธิปไตย 

7.2 ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  

7.3 ผู้เรียนมีจิตใจสาธารณะช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 

7.4 ผู้เรียนมีความรู้และสามารถช่วยเหลืออาสาจราจรในโรงเรียนได้ 

7.5 ผู้เรียนได้รับคู่มือระเบียบนักเรียน 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นายวรวุฒิ ยมสวัสด์ิ)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี  ๑ , ๒ 
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ ๑ ,  ๗ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา ข้อท่ี  ๑  
สนองกลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพของ 

ตนเอง 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิติมา บุตรเล่ียม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาท่ีสอดรับกับ

พัฒนาการและความสามารถของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่ิง

สำคัญครูจะต้องมีความใกล้ชิดนักเรียน เพื่อให้ครู และผู้ปกครองร่วมกันในการดูแลนักเรียน  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 2563 นโยบายที ่ 2               

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติโดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน                           มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที ่ดี                    

มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพและมีทักษะชีวิตท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจำเป็น

ท่ีต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย

ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมครู ผู ้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มี

ศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  ท้ังนี้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ

เรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทางเพศ  สิทธิเด็กและอื่นๆ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการ

นี้ขึ้นตามเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้ว 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2.2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง 
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 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูประจำช้ัน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

๓. กลุ่ม เป้าหมาย 
 ๓.๑  นักเรียนช้ัน อนุบาลปีท่ี2 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 375 คน  
 ๓.๒ ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย จำนวน 25 คน 
 
๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. สำมะโนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้า

เรียนช้ัน ป.1 
ร้อยละ 100 

2.ประชุมผู้ปกครอง ร้อยละ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น  

ร้อยละ ๙๕ 

3.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ร้อยละ ผู้เรียนได้รับจัดทำข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลเพื่อใช้ในการติดตามดูแลช่วยเหลือ
และสามารถส่งเสริมให้พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

4.การคัดกรองนักเรียน ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อใช้
ในการติดตามดูแลช่วยเหลือและสามารถ
ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

5.การแนะแนว  ร้อยละของผู้เรียนทุกคน ได้รับการดูแลอย่าง
ท่ัวถึงและเหมาะสมตามศักยภาพจริง 

ร้อยละ ๙๕ 

6.การเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับการไปเยี่ยมบ้าน ร้อยละ ๑๐๐ 
7.การจัดสรรทุนการศึกษา ร้อยละผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ

จัดหาทุน เพื่อใช้ในการศึกษา 
ร้อยละ 80 

 
8.งานปัจฉิม ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่องานปัจฉิม

ของโรงเรียน 
ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม/ระเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.สำมะโนนักเรียน             
2.ประชุมผู้ปกครอง             
3.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล             
4.การคัดกรองนักเรียน             
5.การแนะแนว             
6.การเยี่ยมบ้านนักเรียน             
7.การจัดสรรทุนการศึกษา             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 
 ๖.๑ งบประมาณท้ังส้ิน  14,100 บาท  
                    ๑) เงินอุดหนุนอื่นๆ   14,100 บาท 
 ๖.๒ รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมผู้ปกครอง 8,000  6,000 2,000 
2. จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1,000    1,000 
3. การคัดกรองนักเรียน 4,000   4,000 
4. การแนะแนว 500   500 
5. การเย่ียมบ้านนักเรียน 600   600 
6. การจัดสรรทุนการศึกษา -    
รวม 14,100  6,000 8,100 
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7. การประเมินผล 
  ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
๑.ร้อยละ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น  

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

๒.ร้อยละ ผู้เรียนได้รับจัดทำข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลเพื่อใช้ในการติดตามดูแลช่วยเหลือ
และสามารถส่งเสริมให้พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

๓.ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อ
ใช้ในการติดตามดูแลช่วยเหลือและสามารถ
ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 ๔.ร้อยละของผู้เรียนทุกคน ได้รับการดูแล
อย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตามศักยภาพจริง 
 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

๕.ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับการไปเยี่ยม
บ้าน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๖.ร้อยละผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จัดหาทุน เพื่อใช้ในการศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๘. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวายได้รับการคัดกรอง ดูแลช่วยเหลือ แก้ปัญหาได้ตรงจุดตามสภาพปัญหาท่ีเกิด
กับนักเรียนย่างและได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องตามความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
 

  
ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางฐิติมา บุตรเล่ียม)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและบริหาร 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 4 , 5     

สนองนโยบาย สพป. นโยบายท่ี 7 , 10  

สนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 3 

 กลยุทธ์ 4 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

แผนงาน  บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐิกานต์  ปังศรีวงศ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  2564   

_____________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 โลกของเราในทุกวันนี้ถูกพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้าน Technology 
และนวัตกรรม (Innovation) ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษท่ี 
21 อย่างเต็มตัวซึ่งเป็นยุคท่ี Digital Technology เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้เรียน
เองก็ตาม ส่ิงเหล่านี้มีผลต่อผู้เรียนในทุก ๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรู้ต่อส่ิงต่าง ๆรอบตัว 
การเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตัวเองของเด็กท้ังจากห้องเรียน
และจากชีวิตประจำวัน  
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนใน

ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก เฉียงใต้ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

 ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง

และทันสมัย ก้าวทันต่อการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษท่ี 21  
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี ให้สนองต่อความต้องการของ ครู ผู้เรียน และบุคลากร

ทางการศึกษา เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการศึกษา และการบริหาร 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหา

ความรู้แก่ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา  

3. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของ ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

4. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบผ่านเว็ปไซต์บัญชีท่ี

เป็นทางการ 

5. เพื่อจัดทำข้อมูลเอกสารสารสนเทศของโรงเรียนเป็นรูปเล่ม 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
1.  ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวาย เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีส่ือ

เทคโนโลยีท่ีเพียงพอต่อความต้องการ เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการศึกษา และการบริหาร  

 2. ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้พัฒนาความรู้ ทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

 3. จัดซื้อ ดูแล รักษา และซ่อมบํารุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนตลาดหนองหวาย 
ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน 

 4. ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปเข้ามาใช้บริการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน 

 5.  ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวายสามรถใช้ข้อมูล เอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียนได้  
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1)  พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมี
อยู่ ให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง
ใหม่ได้ 

ร้อยละของครูและผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
การจัดเรียนการสอนและการใช้งาน ในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

ร้อยละ 80 
 

2) พัฒนาระบบบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการ
เรียนรู ้

ร้อยละของครูและผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงระบบบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
 

3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ืออุปกรณ์
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน 

ร้อยละของครู มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจควบคู่กับ
การเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 
 

4) จัดทำเว็ปไซต์โรงเรียน  ร้อยละของผู ้ใช้งานสามารถรับบริการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียนผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 

5) จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเป็นรูปเล่ม 

ร ้อยละของคร ู ผู ้ เร ียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเร ียนตลาดหนองหวายสามรถใช้ข ้อมูล เอกสาร
สารสนเทศของโรงเรียนได้ 

ร้อยละ 80 
 

 

5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

1) พัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ ให้
สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง
ใหม่ได้ 

          

2) พัฒนาระบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อการเรียนรู้ 
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
และการจัดเรียนการสอน 

          

3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
การใช้งานในปัจจุบัน 
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กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

4) จัดทำเว็ปไซต์โรงเรียน 
          

5) จัดทำเอกสารข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
เป็นรูปเล่ม 

          

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบบประมาณที่ใช้ 

 6.1 งบอุดหนุนรายหัว  จำนวน 8,500 บาท 

 6.2 ละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง / อุปกรณ์เสริมของ

คอมพิวเตอร์ และICT 
 

3,500 - - 3,500 

๒. งานพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้ครอบคลุม
พื้นท่ีและมีประสิทธิภาพ  
 

- - - - 

๓. ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน
ในปัจจุบัน 

1,500 - 1,500 - 

4.  ค่าเช่าบริการเว็ปไซต์โรงเรียน .com 3,000  3,000  
5. จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาเป็นรูปเล่ม 
500  200 300 

รวมทั้งหมด ห้าพันบาทถ้วน 8,500 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ครูและผู้เรียนเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่ือ
อุปกรณ์เทคโนโลยี เพียงพอต่อการจัดเรียน
การสอนและการใช้งาน ในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร   

การสำรวจ แบบสำรวจ 
 

การเข้าถึงระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพียงพอต่อการใช้งานการใช้
งาน การจัดเรียนการสอน การบริหาร มีความ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ครู มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีน่าสนใจ ควบคู่กับการเรียนการสอน 

สอบถาม , สัมภาษณ์   แบบสอบถาม 

ผู้ใช้งานสามารถรับบริการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียนผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน 

สอบถาม   แบบสอบถาม 

ร้อยละของครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวายสามรถใช้
ข้อมูล เอกสารสารสนเทศของโรงเรียนได้ 

สอบถาม   แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและนักเรียนมีระบบสารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี ให้สนองต่อความต้องการของ ครู ผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาและเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการศึกษา การบริหาร 

2. ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้มีการส่งเริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหา  

3. ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษามีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการ 

4. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ บัญชีท่ีเป็นทางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างเป็นระบบ 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวณัฐิกานต์  ปังศรีวงศ์)                           
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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ชื่อโครงการ  โครงการ Easy Art (ศิลปะง่ายกว่าที่คิด) 
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม       

สนองนโยบาย สพป. ข้อที่ ๕. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ สอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐ 
   ข้อที่ 7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
                                อันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ น้อมนำศาสตร์พระราชา  
                                มาใช้ในกระบวนการจัดการ เรียนรู้และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
                                ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ได้กำหนดให้

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รวมถึงจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้กับ

นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  ซึ ่งโรงเรียนได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางศิลปะมากขึ้นและได้ฝึก

ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะ  รวมทั้งได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองและเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความ

งาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

โดยตรงท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความเช่ือมั่น ในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้เรียนต้องเรียนรู้ให้

ครบถ้วนด้วยสมอง กาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ 

ของกลุ่มสาระศิลปะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
                1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

      2. เพื่อให้นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะและนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้ 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ 
            นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวายระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ และนักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือข่ายท่าชนะ ๒ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
       3.2 ด้านคุณภาพ 
            นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวายระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ และนักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือข่ายท่าชนะ ๒ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ 100 

 
๔.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

สนุกศิลป์ตาม

จินตนาการ 

- นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐาน
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้
- นักเรียนมีจินตนาการและใช้
จินตนาการในการสรรค์สร้าง
งานด้านศิลปะและนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้ 
 

- ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนตลาด
หนองหวาย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ
นักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือข่ายท่าชนะ๒ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ผ่าน
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
 
- ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนตลาด
หนองหวายระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ
นักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือขา่ยท่าชนะ๒ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติ
กิจกรรม ร้อยละ 100 

นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่ 
และคณะครูท่ีมีรายช่ือ
ในโครงการ 
 

สื่อผสมงานศิลป์

สร้างสรรค์ 

- นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐาน
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้
- นักเรียนมีจินตนาการและใช้
จินตนาการในการสรรค์สร้าง

- ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนตลาด
หนองหวาย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที๕ และ
นักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือข่ายท่าชน๒ ท่ีเข้า

นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่ 
และคณะครูท่ีมีราย 
ช่ือในโครงการ 
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งานด้านศิลปะและนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้ 
 

ร่วมกิจกรรม ผ่าน
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
-ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนตลาด
หนองหวายระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที๕ และ
นักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือข่ายท่าชน๒ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติ
กิจกรรม ร้อยละ 100 

 
 
๕.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 25๖4 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
กิจกรรมที่ 1  สนุกศิลป์ตาม
จินตนาการ 

            

กิจกรรมที่ 2 ส่ือผสมงานศิลป์
สร้างสรรค์ 

            

 
๖.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  
     ๖.๑. งบประมาณท้ังส้ิน ๙,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
     ๖.๒  รายละเอียดงบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  สนุกศิลป์ตามจินตนาการ 4,๕๐๐ - - 4,๕๐๐ 
กิจกรรมที่ 2  ส่ือผสมงานศิลป์สร้างสรรค์ 4,๕๐๐ - -    4,๕๐๐ 

รวม 9,๐๐๐ - - 9,๐๐๐ 
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๗.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละนักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

สังเกต 
ประเมิน 
บันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบบันทึก
กิจกรรม 

ร้อยละนักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรค์สร้างงาน
ด้านศิลปะและนำไปใช้ได้ใน ชีวิตประจำวัน 

สังเกต 
ประเมิน 
บันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบบันทึก
กิจกรรม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้            
๘.2 นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวชุติมตี  เจ้ียงยี่) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ            ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อท่ี1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   ข้อท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพป. ข้อ  4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเต็ม 
                               ศักยภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและทักษะอาชีพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญา 
                               ของเศรษฐกิจพอเพียง 

                ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 

                ของชาติ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

                    ข้อ7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะมีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็น 
                         ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์  2                        ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยสร้างวินัย และวิถีชีวิตตามหลัก     
                                         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวภทพร  อินทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ               ปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาที่สอดรับกับ
พัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ส่ิงสำคัญจะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม รวมทั้งการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพโรงเรียนเป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 2562 นโยบายที ่ 2                  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติโดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพและมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนจึงมีความจำเป็นท่ีต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขและเป็นคนดีดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นตามเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้ว 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และสำนึกในความเป็นไทย 

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมทางประเพณีท้องถิ่น 

             2.3 เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑)  นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวาย 317 คน 
  
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
   1.1 วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
  1.2 วันพระราชสมภพรัชกาลท่ี10 
  1.3 วันแม ่
  1.4วันมาฆบูชา 
  1.5 วันพ่อ 

1.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์มี
ความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่านิยมอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีสำนึกในความ
เป็นไทย 
 

ร้อยละ90 

2.จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
    2.1.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    2.2 กิจกรรมออบรมสุดสัปดาห์ 
    2.3 กิจกรรมเรียนธรรมะและสอบ
นักธรรมโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียน
วิถีพุทธ 

2.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมท้ังจากภายในและ
จากภายนอกโรงเรียน 
 

ร้อยละ90 

3.จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง 
ลูกเสือสามัญ   ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
 

3.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการ
ลูกเสือเละเนตรนารีอย่างถูกต้องและมีความรู้
และความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ 

ร้อยละ90 

4. กิจกรรมออมวันละนิด ดำเนินชีวิต
อย่างพอเพียง 
 

4.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออม ร้อยละ90 

5.กิจกรรมรักษ์ความเป็นไทยและ
วัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน 
      -  ภาษาถิ่น   

4.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการรักษ์
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ร้อยละ90 
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      -  การไหว้(วัฒนธรรมไทย ) 
      -  อาเซียน ( ประจำวัน ) 

 

 
5. กิจกรรม/ระเวลาดำเนินการ 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย 
65 

1.จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
   1.1 วันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา 
  1.2 วันพระราชสมภพรัชกาล
ท่ี10 
1.3 วันแม ่
1.4วันมาฆบูชา 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
√ 
 

√ 

 
 
 
 
 
√ 

      
 
 
 
 
 

 √ 

  

2.จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
    2.1.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  2.2 กิจกรรมออบรมสุด
สัปดาห์ 
2.3 กิจกรรมเรียนธรรมะและ
สอบนักธรรมโรงเรียนคุณธรรม

และโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

3.จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง 
ลูกเสือสามัญ   ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่   
 

         √ √ √ 

4. กิจกรรมออมวันละนิด 
ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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5.กิจกรรมรักษ์ความเป็นไทย
และวัฒนธรรมประเทศสมาชิก
อาเซียน 
    -  ภาษาถิ่น   
    -  การไหว้(วัฒนธรรมไทย ) 
    -  อาเซียน (ประจำวัน ) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 งบประมาณท้ังส้ิน  38,456 บาท  
                      1) เงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน     จำนวน     5,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดงบประมาณ 
   1) เงินพัฒนาผู้เรียนประถมศึกษา 277 คน     จำนวน     26,592 บาท 
                      2) เงินพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษา 39 คน     จำนวน       6,864 บาท 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ มีค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมดังนี ้

- รวมค่าวัสดุ/ค่าจัดทำเอกสาร 
 

 
 

 
3,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

3,000 

น.ส ภทพร  อินทอง  
และครูผู้รับผิดชอบ
แต่ละวัน 

2. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

- ค่าวัสดุ/ค่าจัดทำเอกสาร 
 

 
 

17,228 

 
 

1,000 

 
 

13,000 

 
 

3,228 

น.ส ภทพร อินทอง 

3 จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง 
ลูกเสือสามัญ   ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
 

16,728 - 16,728 - นายวรวุฒิ  ยมสวัสด์ิ 

4 กิจกรรมรักษ์ความเป็นไทยและ
วัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน 
      -  ภาษาถิ่น   
      -  การไหว้(วัฒนธรรมไทย ) 
      -  อาเซียน ( ประจำวัน ) 

1,500 -  1,500 นางสาวภทพร  อิน
ทอง  และครู

ผู้รับผิดชอบแต่ละวัน 

รวม 38,456 1,000 29,728 7,728  
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์มี
ความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่านิยมอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีสำนึกในความ
เป็นไทย 
 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
บันทึกกิจกรรม 

2.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมท้ังจากภายในและ
จากภายนอกโรงเรียน 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรักษ์
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมออม
วันละนิด ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

บันทึกการออม แบบบันทึกการออม 

5. ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการ
ลูกเสือเละเนตรนารีอย่างถูกต้องและมีความรู้
และความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ 

บันทึกกิจกรรม แบบสังเกตการทำกิจกรรม 

 
8. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวายเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รู้หน้าท่ี สิทธิของตนเอง มี
ความรักสามัคคีและสำนึกในความเป็นไทย ผู้มีมารยาทท่ีดีงามตามแบบอย่างของชาวไทย 

 
 

 
ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวภทพร  อินทอง) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนพัฒนาการท่ีดีท้ัง 
                                          ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
สนองมาตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
สนองกลยุทธ์ที ่   3. ขยายโอกาสทางศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพของ 
                                          ตนเอง   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์  
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศ
ไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 
คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Hausder kleinen Forscher โดย
การประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย บัดนี้ท้ังสอง
ฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

โดยท่ีมาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉล่ีย อีกท้ังยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรท่ี
จะร่วมมือขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุท่ีมีความสามารถในการ
เรียนรู้และจดจำมากท่ีสุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
industrial shots. 

งานวิจัยหลายช้ินยืนยันว่า  เด็กปฐมวัย  (อายุ 3 -6 ปี)  มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำสูงสุด ดังนั้นจึง
เป็นช่วงท่ีสำคัญมากท่ีต้องวางรากฐานท่ีดีเพื่อให้มีทัศนคติและทักษะพื้นฐานท่ีดีด้านวิทยาศาสตร์ หากครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัยสามารถถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคและกระบวนการสอนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัยเสริมเข้าไปใน
หลักสูตร  จะทำให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น  ความ
ช่างสังเกต   และความสามารถในการจดจำวิชาต่าง ๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

วิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในประจำวันของมนุษย์ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทาง
ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิด
วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้  

ทางโรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย
โดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งคำถามสงสัย
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ใคร่รู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว    เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งคำถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะท่ีเหมาะสมกับวัย รู้จักใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการทดลองทาง วิทยาศาสตร์แก่
เด็ก ทักษะพื้นฐานด้านการสังเกต  การคิดวิเคราะห์ และการค้นหาคำตอบผ่านกระบวนการทดลองที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริง ให้เด็กรู้จักการตั้งคำถามจากสิ่งที่พบเห็น และค้นหาคำตอบจากการทดลองอย่างมีเหตุมีผล เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกกับกิจกรรมการทดลองที่หลากหลายและแปลกใหม่ เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1.นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
          2.2.นักเรียนต้ังคำถามในเรื่องท่ีสนใจได้อย่างเหมาะสม 
          2.3.นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสม 
          2.4.นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันอนุบาล 2-3 จำนวน  63  คน 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.กิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 กิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนช้ันอนุบาล2-3 ท่ีมี 
ความสนใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 

ร้อยละ 80 

2.การจัดทำโครงงานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 2 
โครงงาน  

ร้อยละของนักเรียนช้ันอนุบาล2-3 ท่ีมีพัฒนาการ
ครบท้ัง4ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 

ร้อยละ80 

3.สรุปผลการดำเนินงาน 20 
กิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนช้ันอนุบาล2-3 ท่ีมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนำมาบูรณาการ
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  

ร้อยละ80 
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5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย.
64 

ต.ค
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค
65 

ก.พ.
65 

มี.ค
65 

เม.ย.
65 

1. กิจกรรมเรื่อง น้ำ      
 

   
 

2. กิจกรรมเรื่อง อากาศ       
 

   
3. กิจกรรมเรื่อง เสียง          

 

4. กิจกรรมเรื่อง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์         
 

 
5. กิจกรรมเรื่อง แสง สีและการมองเห็น        

 
  

6. กิจกรรมเรื่อง คณิตศาสตร์        
 

  
7. กิจกรรมเรื่อง ไฟฟ้า แม่เหล็ก          

 

8. กิจกรรมเรื่อง น้ำและเทคโนโลยี         
 

  
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย.
64 

ต.ค
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค
65 

ก.พ.
65 

มี.ค
65 

เม.ย.
65 

9. โครงงานตามกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏ
จักรวิจัยท้ัง 6 ข้ันตอน 

       
 

  

10. สรุปผลกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม           
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 งบประมาณท้ังส้ิน   16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  งบอุดหนุน  จำนวน 16,000 บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน      -   บาท 
 6.2รายละเอียดงบประมาณ   

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

วัสดุ 

1. กิจกรรมเรื่อง น้ำ 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

2,000 - - 2,000 นางสาวกาญจนา คงแสง 

2. กิจกรรมเรื่อง อากาศ 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

2,000 - - 2,000 นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 

3. กิจกรรมเรื่อง เสียง 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

2,000 - - 
 
2,000 

นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์ 
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4. กิจกรรมเรื่อง ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

 
1,500 - - 

 
1,500 นางสาวกาญจนา คงแสง 

5. กิจกรรมเรื่อง แสง สีและการ
มองเห็น 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

 
1,000 - - 1,000 นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 

6. กิจกรรมเรื่อง คณิตศาสตร์ 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

2,000 
- - 

2,000 
นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์ 

7. กิจกรรมเรื่อง ไฟฟ้า 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

2,000 
- - 

2,000 
นางสาวกาญจนา คงแสง 

8. กิจกรรมเรื่อง น้ำและเทคโนโลยี 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

1,000 
- - 

1,000 
นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 

9. โครงงานตามกระบวนการเรียนรู้
ตามรูปแบบวัฏจักรวิจัยท้ัง 6 
ขั้นตอน 
-ค่ากระดาษ อุปกรณ์การทดลอง 

1,500 - 1,000 500 นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์ 

10.  สรุปผลกิจกรรมการทดลอง 20 
กิจกรรม 
-ค่ากระดาษ เข้าเล่มเอกสาร 

1,000 - 1,000 - นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 

รวม 16,000 - 2,000 14,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

เด็กมีพัฒนาด้านการตั้งคำถามอย่างมี
เหตุมีผลใช้ทักษะท่ีเหมาะสมกับวัย รู้จัก
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ 

- แบบประเมินผลหลังการ
ทดลอง 
- การตอบคำถาม 
- การตรวจช้ินงาน 
- การนำเสนอผลงาน 

- แบบบันทึกและใบงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

          8.2.นักเรียนต้ังคำถามในเรื่องท่ีสนใจได้อย่างเหมาะสม 
          8.3.นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสม 
          8.4.นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

 
 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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 โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ข้อ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนพัฒนาการท่ีดีท้ัง 
                                          ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
    ข้อ 9 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีจิตวิญญาณความเป็นครูพัฒนาตนเองด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

สนองมาตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
    มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ที ่   3. ขยายโอกาสทางศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพของ 
                                          ตนเอง 
    4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์  
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
  การประกาศใช้ประราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยมีมาตรา 54 ประกอบกับ มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา 
(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าท่ีดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ดังนั้นสมควรให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กประถมวยันั้น 
ได้รับการคุ้มครองและดูแล มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องท่ัวถึง และเสมอภาค มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั ้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับ
ประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพรวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 สภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 ) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2560-2579) 
เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 - 2561) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กประถมวัย 
(พ.ศ.2560 - 2564)นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีความสดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงทุกด้าน 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการ
อบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
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ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

 เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์
จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  และคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุขในชีวิตเติบโตเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก ช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ ซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ  

 โรงเรียนตลาดหนองหวายได้เล็งเห็นและตระหนังถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยที่จะต้องมีพัฒนาการท่ี
ครบทุกด้าน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นมาเพื่อส่งเสริมและมุ่งพัฒนาให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนมีวินัย และสำนึก
ความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสถานศึกษา  
 2.2 เด็กมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  ทำกิจกรรม  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูท่ีส่งผลต่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม  
 2.4 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้นำผลจากการประเมินพัฒนาการมาแก้ปัญหาในการพัฒนาเด็ก 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันอนุบาล 2-3 จำนวน 63 คน 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรมท่ี 1 จัดทำและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 

ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยที่ได้เรียนรู้ภายใต้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ  

ร้อยละ 80 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทำแผนการจัด

ประสบการณ์ท้ัง 40 หน่วยการเรียน

ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 
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และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ราย

สัปดาห์ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนและชุมชนแห่ง

การเรียนรู ้

ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศติดตามผลการ

จัดการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 75 

 

 

 
 
5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย.
64 

ต.ค
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค
65 

ก.พ.
65 

มี.ค
65 

เม.ย.
65 

จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย           
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์           
กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
          

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 งบประมาณท้ังส้ิน  7,418.00 บาท (เจ็ดพันส่ีร้อยสิบแปดบาทถ้วน  ) 
  งบอุดหนุน  จำนวน  2,000 บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  5,418 บาท 
  
 6.2รายละเอียดงบประมาณ   

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมจัดทำและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
-ชุดหมึกปริ้นเอกสาร 
-กระดาษ A4 

500 - - 500 นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช  

2. จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-ชุดหมึกปริ้นเอกสาร 
-กระดาษ A4 

1,000 - - 1,000 นางสาวกาญจนา  คงแสง 
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- สมุดบันทึกพัฒนาการ
จำนวน 30 เล่ม  
-บัญชีเรียกช่ือระดับปฐมวัย 
จำนวน 2 เล่ม  

3. กิจกรรมการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนและ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
-ชุดหมึกปริ้นเอกสาร 
-กระดาษ A4 
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร 

500 - 100 400 
นางสาวแก้วตา  ด้วน

อุสาห์ 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ช่วงโควิด 
-แบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้ 

5,418 - - 5,418 
นางสาวแก้วตา  ด้วน

อุสาห์ 

รวม 7,418 - 100 7,318  
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาครบทุกด้าน เป็น
คนเก่ง คนดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มี
ความสุข 

- การประเมินจากใบงานเด็ก 
- การประเมินสมรรถภาพเด็ก 
- การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกและใบงาน 
- แบบประเมินสมรรถภาพเด็ก 
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบสัมภาษณ์ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนปฐมวัยได้เรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 จำนวน 40 หน่วยประสบการณ์การเรียนรู้ 

 2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านและสอดคล้องกับบริบท

ท้องถิ่น 

3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนปฐมวัยมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีจินตนาการและคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห)์ 
       ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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ชื่อโครงการ   สานสายใยปฐมวัยสู่ผู้ปกครอง   
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.   ข้อที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน พัฒนาการท่ี 

 ดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็ม  
 ศักยภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที ่   ข้อที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้ตาม  

 ศักยภาพของตนเอง 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่  
แผนงาน   บริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกาญจนา  คงแสง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  ได้กล่าวพึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ

สถานศึกษา  ไว้ว่า  การสอนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ

สถานศึกษา  ผู้สอนจึงควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองด้วยการจัดทำป้ายนิเทศหรือลานนิทรรศการ  ซึ่งมีสาระ

เกี่ยวกับเด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และโรงเรียน  จัดทำจดหมายข่าวสารถึงผู้ปกครองหรือการส่ือสารผ่านส่ือและ

เทคโนโลยีกระตุ้นให้ผู้ปกครองแลกเปล่ียนเรียนรู้กับทางโรงเรียน  สนับสนุนให้ผู้ปกครองเย่ียมช้ันเรียนของเด็ก  จัด

ประชุมพบปะระหว่างผู้ปกครองและผู้สอน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ทำงานอาสาสมัครร่วมกับทางโรงเรียน 

 การจัดการศึกษาเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความ

ร่วมมือเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างโรงเรียน   ผู้ปกครอง  ชุมชน

และผู้เกี่ยวข้อง  ดังนั้นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  จึงต้องอาศัยการ

โฆษณา  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีในการบริหารท่ีช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอีกท้ังการ

โฆษณา  เผยแพร่  เป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบ้าน  โรงเรียนกับชุมชน  เป็นการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น  ทัศนคติ และค่านิยมของโรงเรียนกับชุมชน  รวมทั้งเกิด

ความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของโรงเรียนและชุมชน  คณะครูสายช้ันปฐมวัยจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น

เพื่อนำมาใช้ในการโฆษณา  เผยแพร่  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน  โรงเรียน  และชุมชน 

(เหตุผลที่ต้องทำโครงการนี้ปรากฏอยู่ตรงส่วนไหน) 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง  ครูและชุมชน 
2. เพื่อให้มีส่ือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

           3.1  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบข่าวสารของสายช้ันปฐมวัย  
4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1)  จัดทำป้ายนิทรรศการ   ร้อยละผู้ปครอง ได้เห็นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ร้อยละ  90 

2)  สารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว  

แผ่นพับ ส่ืออิเล็กทรอนิก  

ร้อยละผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
ของเด็กปฐมวัย 
 

ร้อยละ  80 

 

5.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

1)  จัดทำป้ายนิทรรศการ               

2)  สารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว    

แผ่นพับ   

            

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  

     6.1. งบประมาณท้ังส้ิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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    1)  งบเงินอุดหนุน  1,500  บาท 

    2)  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -   บาท  

     6.2  รายละเอียดงบประมาณ 

รายการ งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1)  จัดทำป้ายนิทรรศการ   1,000 - - 1,000 

2)  สารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว  แผ่นพับ   500 - - 500 

รวม 1,500 - - 1,500 

 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์และมี
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย 

ประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

ร้อยละมีส่ือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

ประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยผ่านงานประชาสัมพันธ์ ทำให้มี
แรงจูงใจ และมั่นใจในการจัดประสบการของครูปฐมวัย 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวกาญจนา  คงแสง) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ   สานสายใยรักพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์  
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนพัฒนาการท่ีดีท้ัง 
                                          ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
สนองมาตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
สนองกลยุทธ์ที ่   2. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยสร้างวินัยและวิถีชีวิตตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

3. ขยายโอกาสทางศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพของ 
                                          ตนเอง   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์  
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ให้
โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำรงชีวิต
ในสังคมโลกปัจจุบัน และอนาคต  โรงเรียนตลาดหนองหวายจึงจัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนา 
นักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และพัฒนาครูให้มี ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการในการทำงาน และมี
นิสัยใฝ่รู้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมีคุณภาพต่อไป (เหตุผลที่ต้องทำโครงการนี้) 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมประสบการณ์ด้านการอ่าน  คิด วิเคราะห์ 
2.2   เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับฟังการแนะแนวทางการจัดประสบการณ์การอ่านให้กับบุตร 
หลานท่ีบ้าน  
2.3 เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และโรงเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันอนุบาล 2-3 จำนวน 63 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อหนังสือนิทานท่ี

เหมาะสมกับวัย  

 

ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยที่ได้เรียนรู้ผ่านนิทาน

ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย  

ร้อยละ 80 

กิจกรรมท่ี 2 หนูน้อยเล่าข่าว/นิทาน

เช้านี้ 

ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีทักษะทางภาษาใน

การสนทนา ส่ือสารเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้  

ร้อยละ 80 

กิจกรรมท่ี 3 ชวนลูกรักเป็นนักอ่าน ร้อยละของผู้ปกครองและนักเรียนท่ีร่วมทำ

กิจกรรมยืมหนังสือนิทานไปอ่านท่ีบ้าน 

ร้อยละ 80 

กิจกรรมท่ี 4  1 เรื่อง 1 คน 1 

ครอบครัว 

ร้อยละของผู้ปกครองและนักเรียนท่ีร่วมทำ

กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

 
5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย.
64 

ต.ค
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค
65 

ก.พ.
65 

มี.ค
65 

เม.ย.
65 

จัดซื้อหนังสือนิทานท่ีเหมาะสมกับวัย           
หนูน้อยเล่าข่าว/นิทานเช้านี้           
ชวนลูกรักเป็นนักอ่าน           
1 เรื่อง 1 คน 1 ครอบครัว           

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 งบประมาณท้ังส้ิน  5,418.00 บาท (ห้าพันส่ีร้อยสิบแปดบาทถ้วน  ) 
  งบอุดหนุน  จำนวน   -      บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  5,418 บาท  
 6.2รายละเอียดงบประมาณ   

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ
นิทานท่ีเหมาะสมกับวัย 
-หนังสือนิทาน  

3,418 - - 3,418 
นางสาวแก้วตา  ด้วน

อุสาห์  
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2. กิจกรรมหนูน้อยเล่าข่าว/
นิทานเช้านี้  

- - - - 
นางสาวกาญจนา  คงแสง  

3. กิจกรรมชวนลูกรักเป็นนัก
อ่าน 
-แบบันทึกรักการอ่าน  

1,000 - - 1,000 
นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช  

4. กิจกรรม 1 เรื่อง 1 คน 1 
ครอบครัว 
-แบบบันทึกผล 

1,000 - - 1,000 
นางสาวแก้วตา  ด้วน
อุสาห์  

รวม 5,418 - - 5,418  
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

การเข้ามุมหนังสือของนักเรียน 

-การร่วมกิจกรรมเล่านิทานของนักเรียน

ช้ัน อนุบาล 2,3 

- นักเรียนปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ปกครอง มีทักษะในการอ่านคิด

วิเคราะห์ 

- มีพัฒนาการด้าน อารมณ์ ด้านสังคม 
และสติปัญญาแก้ปัญหาเหมาะสมตามวัย 

- การประเมินจากแบบบันทึก 
- การประเมินสมรรถภาพเด็ก 
- การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมินสมรรถภาพเด็ก 
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 เด็กปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์  
8.2  ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ ตอบคำถามกับลูก 
8.3 เด็กปฐมวัยได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการส่ือสารอย่าง

สร้างสรรค์ 
  

 
ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ   เสริมสร้างปัญญาด้วยสมาธิ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนพัฒนาการท่ีดีท้ัง 
                                          ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
    ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน 
    สถาบันหลักของชาติมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นการปกครอง 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สนองมาตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
สนองกลยุทธ์ที ่   2. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยสร้างวินัยและวิถีชีวิตตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใส่ใจส่ิงแวดล้อม   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์  
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาท่ีสอดรับ

กับพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   สิ่งสำคัญจะต้องส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม รวมทั้งการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพโรงเรียน
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการ
อบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

 เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์
จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  และคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุขในชีวิตเติบโตเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก ช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ ซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ  

 โรงเรียนตลาดหนองหวายได้เล็งเห็นและตระหนังถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยท่ีจะต้องมีพัฒนาการท่ีครบทุก
ด้าน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและมุ่งพัฒนาให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
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ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนมีวินัย และสำนึกความเป็นไทย 
โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเพื่อให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และสำนึกในความเป็นไทย 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมทางประเพณีท้องถิ่น 
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน บ้าน และวัดเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพเด็ก  
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑)  นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ,3 โรงเรียนตลาดหนองหวาย จำนวน 63 คน 
 ๒) ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย 
๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.จัดกิจกรรมชวนน้องหิ้วปิ่นโตไป
วัด ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

๑.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมี
ความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่านิยมอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีสำนึกใน
ความเป็นไทย 

ร้อยละ๘๐ 

๒.จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ๒.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมท้ังจากภายใน
และจากภายนอกโรงเรียน 

ร้อยละ๘๐ 

๓.กิจกรรมนิทานคุณธรรมนำชีวิต ๓.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมี
ความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่านิยมอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีสำนึกใน
ความเป็นไทย 

ร้อยละ๘๐ 

4. กิจกรรมสร้างปัญญาด้วยสมาธิ 4.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ๘๐ 
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5.กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย.
64 

ต.ค
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค
65 

ก.พ.
65 

มี.ค
65 

เม.ย.
65 

กิจกรรมชวนน้องหิว้ปิ่นโตไปวัด            
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม           
กิจกรรมนิทานคุณธรรมนำชีวิต           
กิจกรรมสร้างปัญญาด้วยสมาธิ           

 
 
 
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 งบประมาณท้ังส้ิน  5,418.00 บาท (ห้าพันส่ีร้อยสิบแปดบาทถ้วน  ) 
  งบอุดหนุน  จำนวน  -       บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  5,418 บาท 
 6.2รายละเอียดงบประมาณ   

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมชวนน้องหิว้ปิ่นโต
ไปวัด  

1,000 - - 1,000 นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช  

2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1,000 - - 1,000 
นางสาวแก้วตา  ด้วน

อุสาห์ 
3. กิจกรรมนิทานคุณธรรมนำ

ชีวิต 
2,418 - - 2,418 

นางสาวแก้วตา  ด้วน
อุสาห์ 

4 กิจกรรมสร้างปัญญาด้วย
สมาธิ 

1,000 - - 1,000 นางสาวกาญจนา  คงแสง 

รวม 5,418 - - 5,418  
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาครบทุกด้าน เป็น
คนเก่ง คนดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มี
ความสุข 
 

- การประเมินจากใบงานเด็ก 
- การประเมินสมรรถภาพเด็ก 
- การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกและใบงาน 
- แบบประเมินสมรรถภาพเด็ก 
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนตลาดหนองหวายเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รู้หน้าท่ี สิทธิ
ของตนเอง มีความรักสามัคคีและสำนึกในความเป็นไทย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นเด็กดี เก่ง และมี
ความสุข  

 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ             พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป. ข้อ 9 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีจิต
วิญญาณความเป็นครู พัฒนาตนเองด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

สนองมาตรสถานศึกษา ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ ์ ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564   

1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545 หมวด 7 ครู คณาจารย์  และ

บุคลากรการศึกษามาตรา ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ  กระบวนการผลิต    การพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากร

การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันทำ

หน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง มีการเตรียมบุคลากร

ใหม่และพัฒนาบุคลากรประจำอย่างต่อเนื่อง 

 ทางโรงเรียนตลาดหนองหวายได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติควรแก่การ

ยกย่องเชิดชูเพราะเป็นบุคลากรที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ มีคุณธรรม   สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้น  ครูควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู / จรรยาบรรณครู  เพื่อส่ังสอนศิษย์ให้ดียิ่งขึ้น

ต่อไป  อันพึงควรสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูท่ีวางตัวเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

           2.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นครูมืออาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวาย จำนวน 21 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา 20 
ช่ัวโมง/ป ี

ร้อยละ 100 

2. ศึกษาดูงาน ร้อยละของครูและบุคลากรได้ศึกษาดูงานอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

ร้อยละ 100 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
๕.กิจกรรม/และระยะเวลาดำเนินการ  

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2564 
พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.  ต.ค.   พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ

. 
มี.ค
. 

เม.ย. 

1. ประชุม/

อบรม/สัมมนา/

ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

            

2. ศึกษาดูงาน             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 งบประมาณท้ังส้ิน 41,560  บาท (ส่ีหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
      1) งบเงินอุดหนุนอื่น          41,560 บาท 
      2) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
 6.2 รายละเอียดงบประมาณ 
    

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุม/อบรม/สัมมนา 

/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
18,900.-  18,900.-  นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 

2 ศึกษาดูงาน 
- ค่าเช่าเหมารถ 
- ค่าเช่าท่ีพัก 

22,660.-  22,660.-  นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์ 

รวม 41,560.- - 41,560.-   
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7 .การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนา 20 ช่ัวโมง/ป ี

การรายงานผลการเข้ารับการอบรม 

 

รายงานผลการอบรม 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรได้ศึกษาดู
งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

สำรวจการเข้าสัมมนา ศึกษาดูงาน แบบสำรวจ                       

แบบสรุปการศึกษาดูงาน 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 8.2 ครู แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ                  พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณ 

สนองนโยบาย สพฐ. ที่         นโยบายที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

    นโยบายที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองนโยบาย สพป.              ข้อที่ 1  ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสในการ 

              เข้าถึง บริการ  ทางการศึกษาอย่างท่ังถึงมีคุณภาพและเสมอภาค  

ข้อที่ 9  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง                                                  

ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง   

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางจริยา  จีนไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ               ปีการศึกษา 2564 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงบประมาณเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการเงิน และพัสดุ   โดยยึดหลักความเท่าเทียม

และความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  ในการจัดทำแผนการใช้งบประมาณการเงิน  และพัสดุ โดยแบ่ง

หน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละด้าน สามารถตรวจได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณที่โรงเรียนได้

กำหนดไว้  โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้   เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีใช้งบประมาณท่ีได้รับให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

 โรงเรียนตลาดหนองหวาย จึงถือเป็นภารกิจท่ีโรงเรียนจำเป็นจะต้องสนับสนุนนักเรียนในทุกๆ ด้านเท่าท่ีจะทำ

ได้   โรงเรียนมีนโยบายที่ให้ครู บุคลากรและนักเรียน  รู้จักการประหยัด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เพียงพอ   และให้

เกิดประโยชน์และคุ้มค่า โดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอน   

2.วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพื่อให้ระบบงานบริหารงบประมาณและการบัญชีของโรงเรียนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและ

สามารถตรวจสอบได้ 

๒.๒ เพื่อให้ระบบงานบริหารงบประมาณมีการจัดตั้งงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.๓ เพื่อให้ระบบงานบริหารงานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้ 
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๒.๔ เพื่อให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ  ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป

ด้วยความเรียนร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๒.๕ เพื่อให้การใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

       3.1.1  ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ

ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 

       3.1.2  ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุได้อย่าง

รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด ร้อยละ 100 

        3.1.3  สถานศึกษามีทะเบียนส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีต้องการซ่อมบำรุง ร้อยละ 80 

        3.1.4 สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ           ร้อย

ละ 80  

3.2 ด้านคุณภาพ 
          3.2.1 โรงเรียนตลาดหนองหวายมีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี ประสิทธิภาพ 

และสามารถตรวจสอบได้ 

3.2.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ให้บริการท่ีมีคุณภาพโปร่งใส 

 

1. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
                  กิจกรรม                     ตัวชี้วัด                ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม 1 จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ ร้อยละของพัสดุและครุภัณฑ์มี

มีอย่างเพียงพอ 
 

ร้อยละ100 
กิจกรรม2 ซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์ ร้อยละของพัสดุและครุภัณฑ์

ได้รับการซ่อมแซมและพร้อม
ใช้งานอย่างเพียงพอ 

 
            ร้อยละ 80 
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กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ (ปีการศึกษา 2564) 

กิจกรรม งบประมาณ 2564 
 
- .ประช ุม เสนอโครงการ
กิจกรรม 
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. 

2.   ประช ุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
3.การดำเนินการ  
กิจกรรม 
- จ ัดซ ื ้อและบำร ุงร ักษา
ครุภัณฑ์ 
 

           

4.ประเมินผลโครงการ            

5.รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

           

 

6.  รายละเอียด/งบประมาณที่ใช้   

 ๖.๑  งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 22,610 บาท  (สองหม่ืนสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 

 ๖.๒  รายละเอียดงบประมาณ 

 

 
ท่ี 

 
รายการ 

งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

1 จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์        -       -    17,610 
2 ซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์         -        -    5,000 
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 7.  การประเมินผลโครงการ 

 

                        ตัวชี้วัดโครงการ       วิธีการประเมินผล           เคร่ืองมือที่ใช้ 

- ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมและพร้อมใช้งาน 

-พัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอกับการใช้งาน 

- สังเกตและประเมิน 

 

-   แบบประเมิน  

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมและพร้อมใช้งาน 
8.2   พัสดุและครุภัณฑ์มีเพียงพอกับการใช้งาน 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
    (นางจริยา  จีนไทย) 
       ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ  งานสารบรรณ   
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อท่ี5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพป.      ข้อท่ี10  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน  

มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปนัดดา มะหนิ    
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษา
ต้องอาศัย ข้อมูลที ่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบ ัน ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรและเพื่อให้งาน เป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว  

งานธุรการ เป็นงานที่สำคัญและจําเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – 
ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือท่ีมาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การ
จัดเก็บและทำลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการดําเนินงานของสถานศึกษา ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแล
ระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วย ส่งเสริม อํานวยความสะดวกในการทำงานให้กลุ่มงานต่าง ๆ 
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ จึงต้อง  เป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนําให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ 
สามารถประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด เข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

ดังนั้นโรงเรียนตลาดหนองหวายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนา ระบบงานธุรการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีมา ใช้ใน

การดําเนินงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
2.2 เพื่อให้การดําเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของ  ทาง

ราชการ 
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2.3 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ตลอด 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต (Outputs) 

1. โรงเรียนมีการพฒันาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 

2. การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. โรงเรียนมีการพฒันาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน  

2. การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

 
4.กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมท่ี1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ส่ือ 
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ฝ่ายงานธุรการ 

ร้อยละของวัสดุ ส่ือและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดหา ร้อยละ 100 

กิจกรรมท่ี2 ซ่อมบำรุงส่ือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจำห้องธุรการ 

ร้อยละของส่ืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องใช้ประจำห้อง
ธุรการได้รับการซ่อมบำรุง 

ร้อยละ 90 

 
5.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา2564 
พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.  ต.ค.   พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 

-เสนอโครงการ 

            

ขั้นดำเนินการ 
-จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ส่ือ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ฝ่ายงานธุรการ 
-ซ่อมบำรุงส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ประจำห้องธุรการ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ขั้นติดตามและประเมินผล 
-สรุปผลรายงานโครงการ 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  
6.1 งบประมาณท้ังส้ินจำนวน 15,000   บาท 
6.2 รายละเอียดงบประมาณ  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี1 
1.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ฝ่ายงาน
ธุรการ 

12,000 - - 12,000 

กิจกรรมท่ี2  
2.1 ซ่อมบำรุงส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจำ
ห้องธุรการ  

3,000 - - 3,000 

รวมงบประมาณ 15,000   15,000 
 
 
  

7.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

วัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ฝ่ายงานธุรการมี
เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 

สำรวจ แบบสอบถาม 

ส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจำห้อง
ธุรการ มีความพรอมและได้รับการดูแล
ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด 

สำรวจ แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
8.2 ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร  

8.3 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพื่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
       (นางปนัดดา มะหนิ) 
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ   โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน  

สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     

สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพวะท่ีดี  

สนองมาตรสถานศึกษา   ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์      ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม     

                                                  ความสามารถทางเทคโนโลยี 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

แผนงาน   บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช 

ระยะเวลาดำเนินการ       ปีการศึกษา  2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บทท่ัวไปมาตรา 6 ได้กำหนด การจัดการศึกษา

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอของนักเรียน นับได้ว่ามีความสำคัญและมีความ

จำเป็นอย่างยิ่ง การท่ีบุคคลหนึ่ง ๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีนั้น จะสามารถทำบุคคลนั้น ๆ ประกอบกิจกรรมต่าง 

ๆ ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน ท้ังในด้านการอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี

และสวยงาม การให้ความรู้ท่ีถูกต้องในเรื่องสุขภาพ การรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่าง

สม่ำเสมอเป็นต้น 

 โรงเรียนตลาดหนองหวายเป็นโรงเรียนขนาดกลางท่ี จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น 

จึงมีเด็กจากหลายสถานท่ีแตกต่างกันไปจึงกำหนดภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างดุลยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ

ควบคู่กับวิถีแห่งการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงการส่งเสริม

สุขภาพจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมบริการสุขภาพการส่งต่อผู้ป่วย บริการด้านยา  เป็น

ต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอนามัยสำหรับเด็กเพื่อนำไปสู่ความ

พร้อมด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 

 2. เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนทุกคน 

 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ 
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 4. เพื่อจัดบริการด้านทันตกรรมป้องกันให้แก่นักเรียนอย่างท่ัวถึง 

 5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก – ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานและลดภาวะ 

              ทุพโภชนาการของนักเรียน 

 6. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 

 7. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหาร ยา และการรักษาสุขภาพ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 นักเรียนชั้นอนบุาล จำนวน 63 คน 

 3.2 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 277 คน 

 3.3 นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 41 คน 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ตรวจความสะอาด
ร่างกาย) 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ
เบ้ืองต้น 

ร้อยละ 90 

2. ตรวจสุขภาพในช่องปาก 2. ร้อยละของนักเรียนได้ตรวจสุขภาพในช่อง
ปาก 

ร้อยละ 80 

3. ให้ความรู้/ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 3. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้และได้รับ
คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 

1-2 ครั้ง/ภาคเรียน 

4. การล้างมือก่อน – หลัง รับประทาน
อาหารและการแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน 

4. ร้อยละของนักเรียนล้างมือก่อน - หลัง
รับประทานอาหารและแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน  

ร้อยละ 90 

5. ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น/ส่งไปรักษาต่อตาม
ความจำเป็น 

5. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

ร้อยละ 80 

6. ช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง 6. ร้อยละของนักเรียนได้ช่ังน้ำหนักและวัด
ส่วนสูง 

ร้อยละ 90 

7. จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ 7. ร้อยละของนักเรียนมียาและเวชภัณฑ์
เพียงพอต่อการได้เข้ารับบริการรักษาเบื้องต้น 

ร้อยละ 90 

8. กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬา 

8. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

ร้อยละ 80 

9. กิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัย
ไข้เลือดออก 

10. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เรื่อง
ไข้เลือดออก 

ร้อยละ 80 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2564 

พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.  ต.ค.   พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ

. 

มี.ค

. 

เม.ย. 

1. ตรวจสุขภาพ

เบ้ืองต้น (ตรวจความ

สะอาดร่างกาย) 

 
 

   
 

  
 

   
 

   

2. ตรวจสุขภาพใน

ช่องปาก 

 
 

   
 

  
 

   
 

   

3. ให้ความรู้/ปรึกษา

ปัญหาเกี่ยวกับ

สุขภาพ 

    
 

   
 

     

4. การล้างมือก่อน – 

หลัง รับประทาน

อาหารและการแปรง

ฟันหลังรับประทาน

อาหารกลางวัน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

5. ปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น/ส่งไปรักษา

ต่อตามความจำเป็น 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

6. ช่ังน้ำหนัก/วัด

ส่วนสูง 

 
 

   
 

  
 

   
 

   

7. จัดซื้อยา/

เวชภัณฑ์ 

    
 

    
 

    

8. กิจกรรมการออก

กำลังกายและการ

เล่นกีฬา 
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9. กิจกรรม ร่วมแรง 

ร่วมใจ ต้านภัย

ไข้เลือดออก 

 
 

   
 

  
 

   
 

   

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 

     6.1 งบประมาณท้ังส้ิน  13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 1) งบเงินอุดหนุนอื่น  13,500    บาท 

 2) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   - 

     6.2 รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
 ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวม 

1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และ
บันทึก ส.ศ.3 (ตรวจความสะอาด
ร่างกาย) 
- แบบบันทึก ส.ศ.3 

500.- - - 500.- คุณครูประจำช้ัน 
เจ้าหน้าท่ี รพ. 

2. ตรวจสุขภาพในช่องปาก - - - - เจ้าหน้าท่ี รพ. 
3. ให้ความรู้/ปรึกษาปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ 
- อาหารว่าง 

 - 2,000.- 2,000.-- นางวิไลลักษณ์ ครู
ประจำช้ัน และ
เจ้าหน้าท่ี รพ. 

4. การล้างมือก่อน – หลัง 
รับประทานอาหารและการแปรง
ฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
- สบู่เหลวล้างมือ 

1,000.- - - 1,000.- คุณครูวาสนาและ
คุณครูประจำช้ัน 

5. ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น/ส่งไป
รักษาต่อตามความจำเป็น 

- - - - นางวิไลลักษณ์และ
คุณครูประจำช้ัน 

6. ช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง - - - - คุณครูประจำช้ัน 
7. จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ 
- ยา 
- ผ้าปูท่ีนอน 
- หมอน 
- ปลอกหมอน 
- ผ้าห่ม 

5,000.- - - 5,000.- นางวิไลลักษณ์ 
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8. กิจกรรมการออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬา 
- อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย 
- แผ่นเพลง 

1,500.- - - 1,500.- นางสาวชุติมตีและ
คุณครูประจำช้ัน 

9. กิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ ต้าน
ภัยไข้เลือดออก 
- สมุดบันทึกลูกน้ำยุงลาย 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ 

3,500.- - - 3,500.- นางสาวแก้วตาและ
คุณครูประจำช้ัน 

รวม 13,500.- - 2,000.- 11,500.-  

 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต้น 

การตรวจสุขภาพ แบบบันทึก ศส.3 

2. ร้อยละของนักเรียนได้ตรวจสุขภาพ
ในช่องปาก 

การตรวจสุขภาพช่องปาก แบบบันทึก ศส.3 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้และ
ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 

การตอบแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

4. ร้อยละของนักเรียนล้างมือก่อน - 
หลังรับประทานอาหารและแปรงฟัน
หลังรับประทานอาหารกลางวัน  

การสังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้ารับบริการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น 

การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

6. ร้อยละของนักเรียนได้ช่ังน้ำหนักและ
วัดส่วนสูง 

ตรวจวัด เกณฑ์น้ำหนัก-ส่วนสูง กรมอนามัย 

7. ร้อยละของนักเรียนมียาและเวชภัณฑ์
เพียงพอต่อการได้เข้ารับบริการรักษา
เบ้ืองต้น 

การเข้ารับบริการ แบบบันทึกการรับบริการ 

8. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา 

การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 



120 
 

10. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เรื่อง
ไข้เลือดออก 

การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยอย่างสม่ำเสมอ 

 2. นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย  

 3. นักเรียนได้รับบริการด้านทันตกรรมและการป้องกันอย่างท่ัวถึง 

 4. นักเรียนได้รับการดูแลภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ำหนัก - วัดส่วนสูง 

 6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

 7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหาร ยา และการรักษาสุขภาพ และโรคไข้เลือดออก 

 

  

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
       (นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช) 
    ตำแหน่ง ครู  คศ.3 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
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โครงการ   โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อท่ี4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหล่ือมล้ำ 
นโยบาย สพป.  ข้อท่ี2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นาย วรวุฒิ ยมสวัสด์ิ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่
กุลบุตร-กุลธิดา เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นส่ิงจำเป็นอีกประการหนึ่งท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะ
จะมีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของ
นักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของ
นักเรียนให้ดีท่ีสุด 
 ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้
กระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้
อาคารสถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง ทนทาน และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ โรงเรียนจึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
เรียนอย่างมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มี
อาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัย
สูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชน เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเป็นการต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำนวยความสะดวกและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้และ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 เชิงปริมาณ 
 - ครูและบุคลากร นักเรียน   นักการภารโรง  
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 - ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป 
3.2 .2 เชิงคุณภาพ 
 - สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอน 
 - อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียนอยูใ่นสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2  อาคารเรียนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3  คณะครู นักเรียน และบุคลากร สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ บริเวณโรงเรียนร่มรืน่ สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย 

ร้อยละ80 

ปรับปรุงวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ส่ิงก่อสร้าง 
 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ร้อยละ90 

ซ่อมแซมระบบประปาและไฟฟ้า 
บริเวณในโรงเรียนมีระบบประปาและไฟฟ้า
พร้อมท่ีจะใช้งานตลอด 

ร้อยละ80 

ติดต้ังระบบเครื่องขยายเสียงตามจุดต่างๆ
ในโรงเรียน 

บริเวณโรงเรียนมีระบบเครื่องเสียงท่ีสามารถ
รับฟังได้ยินชัดเจนในทุกพื้นท่ี 

ร้อยละ90 
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5.  กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.  ต.ค.   พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 สำรวจเพื่อหาปัจจัย

ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น
ของโรงเรียน 

1.2 หาปัจจัยท่ีเห็น
เด่นชัดและความ
จำเป็นเร่งด่วนใน
การแก้ปัญหา 

            

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์

และแหล่งเรียนรู้ 
2.2 ปรับปรุงวัสดุ 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
และส่ิงก่อสร้าง 

2.3 ซ่อมแซมระบบ
ประปาและไฟฟ้า 

2.4 ติดต้ังระบบเครื่อง
ขยายเสียงตามจุด
ต่างๆในโรงเรียน 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) 
3.1 ดำเนินการตาม
แผนการจัดทำโครงการ 

            

4. ขั้นสรุป รายงานผล และ
ปรับปรุง (Act) 
4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัด
ให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย 
สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์เป้าหมาย
แผนการดำเนินงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4.2 แก้ไขปรับปรุง 
4.3 สรุปผลรายงาน /
รักษาสภาพและพัฒนา
ต่อเนื่อง 

 
 
6.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  
6.1 งบประมาณท้ังส้ิน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) 
6.2 รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
วัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวม 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ - - 10,000 10,000 
2 

ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ส่ิงก่อสร้าง 

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
10,000 

3 ติดต้ังระบบเครื่องขยายเสียงตาม
จุดต่างๆในโรงเรียน 

- - 25,000 25,000 

4 ซ่อมแซมกระจกหน้าต่างใน
ห้องเรียนต่างๆ 

  5,000 5,000 

รวม 10,000 - 40,000 50,000 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
บริเวณโรงเรียนร่มรืน่ สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย 

สำรวจ แบบสอบถาม 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สำรวจ แบบสอบถาม 

บริเวณโรงเรียนมีระบบเครื่องเสียงท่ีสามารถ
รับฟังได้ยินชัดเจนในทุกพื้นท่ี 

สำรวจ แบบสำรวจ 

กระจกหน้าต่างในห้องเรียนมีสภาพสมบูรณ์ สำรวจ แบบสำรวจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 บริเวณภายในโรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามสะอาดและมีแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตลอด 
8.2 วัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนมีความแข็งแรงคงทนพร้อมท่ีจะใช้งานและปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและผู้
ท่ีมาใช้บริการในโรงเรียน 
8.3 ในโรงเรียนมีระบบประปาและไฟฟ้ามีความพร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา 
8.4 นักเรียน ครู และผู้ท่ีมาใช้บริการในโรงเรียนสามารถได้ยินเสียงจากการประกาศอย่างท่ัวถึงและชัดเจน 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้เสนอโครงการ         
       (นายวรวุฒิ ยมสวัสด์ิ) 
        ตำแหน่ง ครู  คศ.1 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ)                                  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    
 

                                                                  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนตลาดหนองหวาย 

 

.................................................................................................................. 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน ตลาดหนองหวาย 
ครั้งท่ี 1 /2563  เมื่อวันท่ี.18.เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (ทบทวน
ครั้งท่ี 1) ของโรงเรียน ตลาดหนองหวาย แล้ว เห็นชอบในการบริหารงบประมาณและให้ดำเนินการได้ 
 
 
 
        (นายสุชาติ  เจริญรัตน์) 
                                          ( ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวาย) 
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ประกาศโรงเรียนตลาดหนองหวาย 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 

…………………………………………………………… 

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 (ทบทวนครั้งท่ี 1)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน

ตลาดหนองหวาย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนี  ประสมกิจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิไลลักษณ์  พัฒน์ราช  ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย     กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช  ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย     กรรมการ 
5. นายวรวุฒิ  ยมสวัสด์ิ   ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย     กรรมการ 
6. นายสุชาติ  เจริญรัตน์   คณะกรรมการฯ     กรรมการ 
7. นายบุญสม  สุขเนตร             ผู้ปกครองนักเรียน     กรรมการ 
8. เด็กชายวรทัต  เภตราใหญ่            ตัวแทนนักเรียน      กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา  คงแง  ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย    กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ   หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงาน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี   17   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

      

(ลงช่ือ) 

       (นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย 

 

 

 


