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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
โรงเรียนหนองบัววิทยายน มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ ตลอดจนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหลายส่วนด้วยกัน 
วิเคราะห์และรวบรวม จัดทำ เพื่อให้การแก้ไข พัฒนาครอบคลุมทั้งระบบ เช่น การสรุปข้อมูลจากสภาพปัจจุบันที่เป็น
ปัญหา ผลงานดีเลิศที่โรงเรียนประสบความสำเร็จให้พัฒนายั่งยืนต่อไป รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 และนำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน แปลงสู่การปฏิบัติในรูปของแผน/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ของโรงเรียน และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 โรงเรียนหนองบัววิทยายน หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เล่มนี ้ จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำให้สมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

         ดร.อนุพนธ์  โสมมีชัย 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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 ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ 59 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 63 
 พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพด้วยสื่อเทคโนโลยี 69 
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ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
เรื่อง รับรองแผนบริหารงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติโครงการ ปีการศึกษา 2565 

---------------------------------------------- 
 ตามท่ี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ได้จัดทำแผนบริหารงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี และโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 นั้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองบัววิทยายน ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วมีมติให้การรับรอง
และอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนบริหารงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี และโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 
2565 ได้ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  

 ประกาศ ณ วันที่ 10  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
  

 
 
 

 

      (ลงชื่อ) 
 
           (นายวิสูตร  คำอินทร์) 
                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนหนองบัววิทยายน  ตั ้งอยู ่เลขที่  170/1 ที ่ 1 ถนนวิไสยอุดรกิจ  ตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์ - โทรสาร 042 -312596 Website :http// www.buawit.ac.th  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาการศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อที่  14 ไร่  1 งาน 17  ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการได้แก่ บ้านใหม่, บ้านจิก, เหล่าทอง บ้านสะพานทอง  บ้านลำภู หมู่ที่ 1 , 11 บ้านหาดสวรรค์ 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  2456 โดยอาศัยพ้ืนที่วัดมหาชัยเป็นสถานที่ตั้ง
โรงเรียน  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวนักเรียนนั่งเรียนกับพ้ืน พระภิกษุล้วน ฐิติปัญโญ เป็นครูใหญ่ นายเจียน  โกมุทธพงษ์ 
ครูผู้สอน นักเรียน จำนวน  50 คน   
 ปี พ.ศ.  2468  ขุนวิไสยอุดรกิจ นายอำเภอหนองบัวลำภูได้ร่วมกับนายจันทร์  คำคลี่ ครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียน
จากวัดมหาชัย ซึ่งเป็นสถานที่เดิม มาสร้างใหม่ในที่ดินแปลงปัจจุบันโดยได้ขอรับบริจาคไม้และแรงงานจากราษฎร มา
ปลูกสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประจำอำเภอหนองบัวลำภู” 

 วันที่  2 ตุลาคม พ.ศ.  2473   เสนาบดีพระองค์เจ้าธานีนิวัตร ได้ประทานนามโรงเรียนใหม่ตามใบบอกที่ 
97/2472  ว่า “ โรงเรียนหนองบัววิทยายน”  และโรงเรียนได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2562  

นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน 
 

แผนผังที่ตั้งโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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2. ข้อมูลบุคลากร 

 2.1  จำนวนผู้บริหาร 

          2.1.1 นายอนุพนธ์  โสมมีชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด. บริหารการศึกษา  

โทรศัพท์  084-7925457 e-mail : Anuphon@gmail.com   
         2.1.2 นายพลทอง  สารีแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มแผนงานบริหารบุคคล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 0857565510  e-mail : buawit2456@gmail.com   
         2.1.3 นายอำนวย  เพชรโก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มแผนงานบริหารงานวิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0937216169 ,085-7468780 e-mail:buawit2456@gmail.com  
          2.1.4 นายจิรวุฒิ   โพธิ์สดุตา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มแผนงานบริหารงานบริหารทั่วไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 0937216169 ,085-7468780 e-mail:buawit2456@gmail.com 

                 2.1.5 นางสาวณีรวรรณ  พลเสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มแผนงานบริหารงานบริหาร
งบประมาณ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0937216169 ,085-7468780  

e-mail:buawit2456@gmail.com                   
   2.1.6 นายสุกัลป์   ศรีพันธบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ.พลศึกษา โทรศัพท์ 093-391-0447  e e-mail:buawit2456@gmail.com                   
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2.2 จำนวนข้าราชการครู 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2564 5 67 5 - 9 
 

2.3 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา  2564 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
2.3.1 ข้อมูลผู้เรียน   

จำนวนเด็ก 205  

จำนวนผู้เรียน 1,490  

2.3.2 ข้อมูลบุคลากร   

ผู้บริหารสถานสึกษา 6  

ครูปฐมวัย 6  

ครูประถมศึกษา 48  

ครูมัธยมศึกษา 12  

บุคลากรสนับสนุน (ลูกจ้างประจำ) 1  

ครูอัตราจ้าง  7  

เจ้าหน้าที่ธุรการ 2  

แม่บ้าน/ยามรักษาการณ์ 4  

2.3.3 จำนวนห้อง   

ห้องเรียนปฐมวัย 6  

ห้องเรียนประถมศึกษา 41  

ห้องเรียนมัธยมศึกษา 6  

ห้องปฏิบัติการ   

ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1  

ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1  

ห้องสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 3  

ห้องคอมพิวเตอร์ 3  

ห้องสมุด 1  

เรือนพยาบาล 1  

ห้องการงานอาชีพ 1  

 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
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ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 1  

ห้องนาฏศิลป์ 1  

ห้องศิลปะ 1  

อาคารพลศึกษา 1  

2.3.1 การศึกษาปฐมวัย   

อัตรา ครู ต่อ นักเรียน 1 : 34.17  

อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 34.17  

จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น...... 

 

2.3.1 ระดับประถมศึกษา   

อัตรา ครู ต่อ นักเรียน 1 : 27.40  

อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 42.42  

จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น...... 

 

2.3 ระดับมัธยมศึกษา   

อัตรา ครู ต่อ นักเรียน 1 : 14.58  

อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 29.17  

จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น...... 

 

2.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีที่ 3 205 100% 

ประถมศึกษาปีที่ 6 211 100% 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 62  

2.5 จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
จริงในปีการศึกษาที่ประเมิน 

  

การศึกษาปฐมวัย 200  

ระดับประถมศึกษา 200  

ระดับมัธยมศึกษา 200  
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ตอนที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ทิศทางของสถานศึกษา 

           วิสัยทัศน์ 
 “โรงเรียนหนองบัววิทยายน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ   
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์” 

 2.1พันธกิจ ( MISSION ) 

   1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
  2) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

  3) ส่งเสริมครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว   

  5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  

 2.2 เป้าประสงค์ ( GOAL ) 

  1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา สูงกว่ามาตรฐาน 
  2)  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดี 
  3)  ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  
  4)  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

  5) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  
   6) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนด้านงบประมาณ 
 

 2.3 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

      นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ จุดเน้น  ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนทุกคนบุคลิกภาพ  
เป็นนักวิทยาศาสตร์  มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  และนำหน้า 

ด้านเทคโนโลยี 
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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนหนองบัววิทยายน  ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม  
2. วิธีการพัฒนา  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนหนองบัววิทยายนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด   
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย  มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัด
กิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรม
กลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการ
และมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดย
ครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง 
เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
แก้ปัญหา   มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตาม
วัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

ดำเนินการวัดและประเมนผล ตามสภาพจริง   มีการนิเทศติดตามผลตามปฏิทินของการนิเทศภายใน   
นำคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่แก่ผู้ปกครอง  ผ่านโปรแกรมไลน์  แพลตฟอร์มต่าง ๆ 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย / ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  ตนเองได้ 92 ยอดเยี่ยม 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 94 ยอดเยี่ยม 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 95 ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 88 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 93 ยอดเยี่ยม 
2.2  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน 96 ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 92 ยอดเยี่ยม 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 95 ยอดเยี่ยม 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 90 ยอดเยี่ยม 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 92 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั  ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 95 ยอดเยี่ยม 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 95 ยอดเยี่ยม 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 94 ยอดเยี่ยม 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

94 ยอดเยี่ยม 

การพัฒนาทั้ง  4 ด้าน 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
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3. จุดเด่น 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
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4. จุดควรพัฒนา 

4.1 เด็กมีสภาวะอ้วนขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ  
4.2 การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ 

ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

4.3 การสนทนา  และสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ 
4.4 จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
4.5 พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

5.1  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 

5.2  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

5.3  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 

5.4  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

5.6  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 สรุป แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จะพัฒนาให้เด็กลดสภาวะอ้วน โดยการให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง  พัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี  เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อน
ออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย  โดยฝึกจากประสบการณ์จริง  
จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และ พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
โดยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  พัฒนาเครื่องเล่นสนาม  ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย  และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา   โดยรูปแบบ   BUAWIT   Model  ในวงจร  PDCA  

2.1 กำหนดเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  3 มาตรฐาน 

2.2 กำหนดกิจกรรม  งาน  โครงการ  พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม งาน โครงการ 

2.4 ติดตามนิเทศ ปรับปรุงแก้ไข  พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 

2.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

     3. การดำเนินงาน 

          มาตรฐานที่ 1  ได้ดำเนินการดังนี้ 
          ส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมโครงการ
สนับสนุนให้ครู และนักเรียนได้ดำเนินการให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  เช่น  กิจกรรมเสริมทักษะ 

การอ่าน  กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนให้เหมาะสมกับชั้นเรียน  
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จัดระบบอินเทอร์เนตคลอบคลุม ทุกพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  ได้จัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น การสอนแบบบูรณาการแบบ STEM PBL OPEN นักเรียนจะได้รับการ
ฝึกฝนทางด้านความสามารถ คิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง มี
วิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์ เน้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  การ
ทดลองปฏิบัติ การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การกำหนดสมมุติฐาน  กำหนดเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน เป็นระบบ กิจกรรมการเขียนสรุปความ  การเขียนย่อความ  จัดกิจกรรมวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ในวันสำคัญ   
เช่น  วันภาษาไทย  วันสุนทรภู่  เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้เรียนจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
บุคลากร สร้างเสริมความสามารถของครูในการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน  ชุมชน  และ
ของนักเรียน   จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ นักเรียน ทุกกลุ่มสาระ ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในทุกระดับตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  ในปีที่ผ่านมานักเรียนประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันแต่ละประเภทของกลุ่มสาระและ
ตามศักยภาพ  ทั้งระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ   กิจกรรมพัฒนาวิชาการ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ จัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาการทุกระดับชั้นอย่างหลากหลาย   โครงการส่งเสริมการใช้ไอทีสู่ชั้นเรียน  จัดให้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงทุกอาคารเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลของนักเรียนในการศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำงานให้
ประสบความสำเร็จในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักเรียนทุกคนต้องมีชิ้นงานที่สำเร็จ   ตลอดจนการฝึกทักษะความขยัน ละเอียดรอบคอบ  
ทำให้เกิดความภูมิใจในตนเอง  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน   
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจกีฬา  ชอบเล่นกีฬา  รักการออกกำลังกายและพัฒนานักเรียนตามความสามารถในเชิง
กีฬา  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  
และสถานีอนามัยของสำนักงานเทศบาล เพื่อดูแลสุขภาพนักเรียน  การป้องกัน  การดูแลสุขภ าพ  รวมถึงการกำจัด
แหล่งพาหนะของเชื้อโรค  ทำการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูทุกสัปดาห์   โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นภาคเรียนละ  
๑ ครั้ง  จัดให้มียาสามัญประจำบ้านทุกสายชั้น  ตรวจวัดน้ำหนัก  ส่วนสูงทุกเดือนเพื่อเป็นข้อมูล  กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและสนใจ สุขภาพฟัน  การรักษาความสะอาดฟัน   การล้างมือ  ตรวจสุขภาพตนเอง การ
ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคต่าง ๆ โดยมีสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยดูแลอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพก่อน
เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย  รักและสนใจการออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้จักการออกกำลังกาย  การป้องกันโรค  และการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์  มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพทางร่างกายที่แข็งแรง ทุกสายชั้นจัดให้
มีกิจกรรมชุมนุมกีฬาตามความสนใจและรวมถึงกิจกรรมแอโรบิค  รวมถึงส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการกลุ่ม
สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นักเรียนได้แสดงออก และแสดงผลงานตามที่ตนเองชื่นชอบนำไปสู่ความถนัดทางด้าน
สุขอนามัย  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามในด้านงานอนามัยโรงเรียน  เช่น ตรวจสอบสารอาหาร  ตรวจสอบ
ฉลากอาหาร  การทำโครงงานสุขภาพ   กิจกรรมอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนมีการดำเนินการจัดอาหราที่ถูกหลัก
อนามัย   มีสารอาหารครบ  5 หมู่ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน เห็นโทษ
ของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา โดยให้คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมร่วมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้
ชุมชน  เพื่อป้องกันและหลีกเหลี่ยงสภาวะเสี่ยงจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ กิจกรรมออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด  ให้
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นักเรียนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันและในวันต่อต้านยาเสพติด และในโอกาสต่าง ๆ ครูได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เห็น
โทษของสิ่งเสพติดให้โทษ ปัญหาความรุนแรง และปัญหาทางเพศ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนได้
รู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  และปัญหาทางเพศ โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบสถานที่  สิ่งของ ในแต่ละวันและแต่ละสายชั้นเหมาะสมตามวัย  นักเรียนเดินแถวเข้าชั้นเรียน กิจรรมหน้า    
เสาธง  ครูอบรมหน้าเสาธงในเรื่อง  คุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย  สวดมนต์ไหว้พระ  ส่งเสริมประกาศคุณความ
ดีนักเรียนที่ทำความดี  โครงการพัฒนาจริยธรรม  คุณธรรม  ดำเนินการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมจัด
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ  ในทุกวันศุกร์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแบบยาวทุกสัปดาห์ กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา จัดกิจกรรมทั้งในด้านวิชาการ และนำนักเรียนเข้าวัด ฟังธรรมวัดในเขตบริการเป็นประจำทุกวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา กิจกรรมพัฒนาวินัย  จัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนในทุกระดับชั้น  กิจกรรมที่เน้นจิตสาธารณ  
เช่น  กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมวินัยอ่ืน ๆ  เช่น การเดินแถวเข้าชั้น
เรียน  กิจกรรมกีฬา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทำความดีถวายในหลวง  กิจกรรม
แสดงความกตัญญูกตเวที  การออกการ์ดอวยพรวันพ่อวันแม่  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันไหว้
ครู ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนิยมไทย  กิจกรรมการไหว้อย่างไทย โดยครูปฏิบัติเป็นตัวอย่างทักทายด้วยการไหว้แบบ
ไทย  การสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในวันสำคัญ  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การทำงานให้ประสบความสำเร็จในทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  นักเรียนทุกคนต้องมีชิ้นงานที่สำเร็จ  ตลอดจนการฝึกทักษะความขยัน ละเอียดรอบคอบ  ทำให้เกิดความ
ภูมิใจในตนเอง  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน  ส่งเสริมผู้เรียนทำงานเป็นทีม  อยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน โครงงานอาชีพ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนมี  
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพตามเวลาและโอกาสที่หน่วยงานราชการ บุคคล 
เอกชนจัดขึ้นในการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน มีขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมกลุ่มสนใจให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกัน
จัดทำกลุ่มกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด ความสามารถท่ีหลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนกำหนดการจัดกิจกรรม
ด้วยตนเอง โดยมีครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนฝึกปฏิบัติกิจกรรมทักษะชีวิตที่เสนอปัญหาวิกฤตในสังคม
ปัจจุบันตามวุฒิภาวะของผู้เรียน  
 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดย
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่  1) มีการวาง
แผนการทำงาน 2) ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ 3) มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานระยะ ๆ จนงานที่
ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ   4) ทำงานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่น
พัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลงาน 5) สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  นอกจากนี้ยังมีการให้นักเรียนฝึกทักษะโดยผ่านกิจกรรมโครงงานอาชีพ  เพื่อนักเรียนได้ฝึกทักษะ มีเจตคติ
ที่ดี  มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป  
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             มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ได้ดำเนินการดังนี้ 
              โรงเรียนได้บริหารงานแบบโรงเรียนเป็นฐาน  ทุกภาคส่วนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน  ร่วมคิดร่วมทำร่วม
วางแผน  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา โดยศึกษาจากข้อมูล  สารสนเทศ  ผลการ
นิเทศ  ผลจากการ PLC  ในการบริหารงานได้วางแผนในการพัฒนาการศึกษาจัดให้มีโครงการนิเทศ  ผู้บริหารเป็นผู้
ควบคุม  กำกับและดำเนินงานด้วยตนเอง จัดทีมงานเป็นทีมทำ ทีมพัฒนาคุณภาพและทีมทำ มีการมอบหมายให้  รอง
ผู้อำนวยการ  หัวหน้าสายชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระ   รับผิดชอบการนิเทศ  นำผลการนิเทศมาสังเคราะห์และนำไปวางแผน
พัฒนา  ปรับปรุงต่อไป  เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย  ในการบริหารงานได้วางแผนและการพัฒนาการศึกษาจัดให้มีโครงการ
นิเทศ  ผู้บริหารเป็นผู้ควบคุม  กำกับและดำเนินงานด้วยตนเอง จัดทีมงานเป็นทีมทำ   ทีมพัฒนาคุณภาพและทีมทำ  มี
การมอบหมายให้  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้าสายชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระ รับผิดชอบการนิเทศ  นำผลการนิเทศมา
สังเคราะห์และนำไปวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงต่อไป  ให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
           โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาครู  โดยจัดตั้งระบบการเรียนรู้  มีการศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียน จัดทำ
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัย   โครงการ
จัดหาสื่อนวัตกรรม   โครงการวัดและประเมินผล โครงการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้   กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้  กิจกรรมเครือข่ายครูต้นแบบ  เชิญวิทยากรมาให้ความรู้   การประชุมระดับสาย  ช่วงชั้นและโรงเรียน   
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ  ครูผู้ควบคุมนักเรียนก็เข้าร่วมในการเข้าค่าย
เช่นกัน  กิจกรรมเพ่ิมสมรรถนะครู  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับ  การอบรมตรงตามวิชาที่สอนครูทุกคนผ่านการอบรม
ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  ตรงตามวิชาที่สอน กิจกรรมผู้ปกครองพบครู  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครูผู้ปกครอง
พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกัน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้งทำให้ครูและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กิจกรรม
อบรมครูจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ครูใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งแสวงหา
ความรู้ โครงการพัฒนาบุคลากร จัดหาบุคลากรเพิ่ม  จัดจ้างบุคลกรเพียงพอ  มีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน  ใช้
แผนกลยุทธ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสมาคมครู  ผู้ปกครองร่วม
บริหารงาน  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  กำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจในรายวิชาชุมนุม  ครูจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัด
ให้มีโครงการพัฒนาการเรียนรู้  โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม มีระบบกิจกรรมนักเรียน ระบบดูแลนักเรียน  การส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน  มีการนิเทศติดตามผล มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
นำผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ติดต่อประสานกับผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน และโรงเรียนดำเนินการจัดตั้งระบบ
ดูแลนักเรียน และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   จัดโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนตามศักยภาพ  จัดระบบกิจกรรม
นักเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถตามความถนัดและความสนใจ  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  ทุกแขนง  จัดมีโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตลอด
ปี  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเต็มที่  และประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  เพ่ือ
นำนักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้  มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดโครงการทัศนศึกษานำนักเรียนสู่แหล่ง
เรียนรู้จริง    
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ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  (รอบปีการศึกษา  2564) 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลพัฒนา คิดเป็น
ร้อยละ 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 90.50% 1413.42 95.18 ยอดเยี่ยม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 91% 1383.83 93.19 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดคำนวณ 

90% 1391 93.67 ยอดเยี่ยม 

1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

90% 1344 90.51 ยอดเยี่ยม 

1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 93% 1391 93.67 ยอดเยี่ยม 
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศ 95% 1401 94.34 ยอดเยี่ยม 
1.5 ผู้เรียนมีความสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

90% 1358 91.45 ดีมาก 

1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 90% 1418 95.49 ยอดเยี่ยม 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลพัฒนา คิดเป็น 

ร้อยละ 
แปลผล 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 90% 1443 97.17 ยอดเยี่ยม 
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด    
90% 1443 97.17 ยอดเยี่ยม 

2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90% 1443 97.17 ยอดเยี่ยม 
2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
90% 1443 97.17 ยอดเยี่ยม 

2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90% 1443 97.17 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 90% 6 100 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 90% 6 100 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

90% 6 100 ยอดเยี่ยม 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90% 6 100 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

90% 6 100 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

90% 6 100 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

86% 59 100 ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80% 59 100 ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

90% 59 100 ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90% 59 100 ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ

ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90% 59 100 ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90% 49 100 ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 

      นักเรียนอ่านออกเขียนได้ รวมถึงการเขียนสื่อสารได้ในระดับดี  สามารถเรียนรู้ตามเต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบนประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT)       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-net)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  ระดับชาติทุกปี  และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอย่างต่อเนื่อง   
มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100  ติดต่อกันทุกปี 
    ผ ู ้ เร ียนมีส ุขภาพที ่แข ็งแรง ม ีสมรถภาพทางกายและน้ำหนักส ่วนส ูงตามเกณฑ์   มีส ุขภาพจิตที ่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน 

   โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การบริหารอย่างมีส่วนร่วมการประชุม
กลุ่ม PLC  โดยกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย พันธกิจ อย่างชัดเจน  ใช้แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารงบประมาณ
ประจำปี เป็นแนวทางในการบริหารติดตามการดำเนินงาน  จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแผนกลยุทธ์ระยะสั้น
เป็นแผนหลักในการติดตามให้บรรลุตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ให้มีความชำนาญ 
โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PLC  การส่งครูเข้ารับการอบรมและขยายผล  จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป  จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสายชั้น  ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับแผนงาน/โครงการ  รวมถึงการนิเทศติดตามของทีม
บริหาร 
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  ครูมีความมุ่งม่ัน  เสียสละ  เต็มที่เต็มเวลา  เต็มความสามารถ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีสื่อ
และอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สนองความสามารถ และของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละ
ระดับชั้น ของแต่ละบุคคล  
4. จุดควรพัฒนา 

การพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ยังต้องพัฒนาต่อไป  รวมถึง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้น  ม.1 -ม.3  ยังต้องหาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นที่น่าพอใจ 
ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระห ว่างผู้ปกครอง  
ชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  การนำนักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเท่าทัน  
5. การนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน 

    1) พัฒนการการอ่าน  การเขียน  การคิดคำนวณ  โดยการสอนซ่อมเสริมจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะ    
การคิดคำนวณ ด้วยความร่วมมือของครูภาษาไทย 
              2)  พัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   โดยใช้วิธีการสอน PBL  แก้ปัญหาเป็นฐาน   และโครงงาน 
              3)  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศของผู้เรียน โดยร่วมมือกับงานเทคโนโลยีใน 

การจัดค่ายวิชาการ  การใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า 

              4) ยกระดับความสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   โดยการสอนซ่อมเสริมจัดทำ
แบบฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณ  ด้วยความร่วมมือของครูภาษาไทย  ใช้วิธีการสอน PBL แก้ปัญหาเป็นฐาน   และ
โครงงาน 
        5)  การนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น
จิตสาธารณะ  และร่วมมือกับผู้ปกครองให้ในการพัฒนาทั้งจากบ้านและโรงเรียน   จัดกิจกรรม  โครงการที่ให้ผู้เรียนได้
ตระหนักและถือปฏิบัติอย่างปกติวิสัย 

      6)  การนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

     7) ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น  นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการ 
               8) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ควรร่วมมือกับสถาบันผลิตครู  หรือสถาบันทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ ให้ครูมีความสามารถเป็นครูมืออาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพ 
       9) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เช่น  ในห้องเรียน 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนไม่เหมาะสม  ห้องปฏิบัติการยังมีให้บริการไม่เพียงพอ    
        10) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  เช่น 
สื่ออินเทอร์เน็ต  นักเรียนยังเข้าถึงไม่ได้เต็มที่ แพลตฟอร์มการศึกษาต่าง ๆ ที่ครูยังเข้าไม่ถึง 
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                11) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยใช้
หลักสูตรเชิงสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอน  ด้วยรูปแบบ Active  Learning  ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

              12) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ใช้สื่อ  แพลตฟอร์มการศึกษา 
การใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
               13) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  จัดบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก ด้วยวิธีการสอนแบบเชิงรุก
นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

               14) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ด้วยแนวทางการประเมินผลและจะนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
               15) เข้าร่วมกิจกรรม PLC  เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   นำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเอง    
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ตอนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
1.  การบริหารงานวิชาการ 
           การบริหารด้านวิชาการยึดหลักการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู ้บริหาร 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ขอบข่ายและภารกิจงาน ประกอบด้วยการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาสาระการเรียนรู้และ
หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว     
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ       
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดทำระเบียบ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้
สื ่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โค รงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานวิชาการ) โรงเรยีนหนองบัววิทยายน 
 

โครงการ            ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
แผนงาน   วิชาการ  
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาที่ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่   1,2,3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 -  31 มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ   นางมัลลิกา  ปัญญาวชิรพงษ์ และคณะครูสายชั้นอนุบาล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ์  ให้พัฒนาการศึกษาปฐมวัย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน  2556  ให ้ม ีการจ ัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระด ับเด ียวกันให ้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องจัดประสบการณ์ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สำหรับเด็กท่ีมี  อายุ  4-6 ปี)  ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
สภาพแวดล้อมตามบริบทของโรงเรียน  ในการพัฒนาเด็กให้เติบโต  มีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้าน  ร่างกาย  อารมณ์  
-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล   เด็กได้ลง
มือปฏิบัติจริง  เรียนรู้แบบโครงการและให้เด็กมีความพร้อมทางทักษะต่าง  ๆเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืน และบรรลุตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ป ฐ ม ว ั ย ม ี ค ว า ม พ ร ้ อ ม ท ี ่ จ ะ เ ร ี ย น ใ น ร ะ ด ั บ ช ั ้ น ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า ต ่ อ ไ ป 
   ดังนั ้นโรงเรียนหนองบัววิทยายน  จึงสนับสนุนโยบายการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้  ให้มี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลแก่เด็ก  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม     
มีการพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  และส่งเสริมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา 

2.2 เพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  การมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ ความเอ้ือเฟ้ือ 
รู้จักแบ่งปัน  มีจิตอาสา  มีความม่ันใจกล้าแสดงออก  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามแบบโครงงาน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้นำเอาความรู้เทคนิควิธีการสอนที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์ภายใน
สถานศึกษา 

2.5 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แนวคิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและสะ
เต็มศึกษา 
          2.6  ส่งเสริมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 ครูจัดประสบการณ์สำคัญที่สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย (สำหรับเด็กอายุ 4- 6 ปี) ให้เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
       3.1.1 ด้านร่างกาย สนับสนุนให้เด็กดูแลสุขภาพและอนามัย รักการออกกำลังกายรักษาความปลอดภัย 
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ร้อยละ 95 
  3.1.2 ด้านอารมณ์ – จิตใจ สนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก  
ที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส ได้พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  สุนทรียภาพ  ความรู้สึกท่ีดี 
ต่อตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 95  
  3.1.3 ด้านสังคมสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่นการทำงานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ร้อยละ 95  
  3.1.4 ด้านสติปัญญา สนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ด้วยประสาทสัมผัส 
ทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การจำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) และเวลาร้อยละ 98  
 3.2 นักเรียนเข้าค่ายกลางวันอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโครงการสำนึกดีมี
คุณธรรม ร้อยละ 95 

3.3 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสได้ฝึก
ปฏิบัติจริงโดยใช้แนวคิด BBL บ้านวิทยาศาสตร์น้อย สะเต็มศึกษา(STEM) การเรียนรู้แบบโครงงาน และการเรียนเน้น
การปฏิบัตจิริง 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                1) ผู้บริหารประชุมคณะครู   
       2) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
               1) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 

     2) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     3) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการ 
     4) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา 
4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

                1) ประเมินผลการอบรม 
                2) ประเมินความพึงพอใจ 
                3) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
         สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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5.  ปฏิทินการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ เม.

ย 
พ.
ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค 

พ.
ย ธ.ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

การดำเนินงาน 
1.2 เสนอโครงการ 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.3จัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องดำเนินงานตาม
โครงการ 
2.4จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ – 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)    
3.1ติดตามและประเมินผล
ทุกจุดประสงค์ 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และ
ปรับปรุง (Action) 
4.1 สรุปและรายงานผล
บันทึกเป็นหลักฐาน 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 

6. ใช้งบประมาณ จากหมวดเงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  279,000 บาท 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
ราย 
ได ้

เรียนฟรี 
15 ปี 

รวมเงิน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ รวมเงิน 

 1. วิทยาศาตร์น้อย 20,000   20,000  6,000 14,000 20,000 
 2. พัฒนาอัจฉริยภาพ 25,000   25,000   25,000 250,000 
3. สะเตม็ศึกษา 28,000   28,000  18,000 10,000 28,000 
4.การจัดการเรียน 
การสอนไฮสโคป 20,000   20,000   20,000 20,000 
5. -สื่อการสอน 36,000   36,000   36,000 36,000 
   -แบบประเมิน 64,000   64,000   64,000 64,000 
6.โครงการเด็กปฐมวัยมี
ทักษะชีวิตตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียง 30,000   30,000   30,000 30,000 
7.โครงการคาราวาน
เสรมิสร้างเด็กปฐมวยั 56,000   56,000  36000 20,000 56,000 

รวมท้ังสิ้น 279,000 - - 279,000 - 60,000 219,000 279,000 

8.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ97ของผู้เรยีนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน สังเกตพฤติกรรมช้ินงาน/
แฟ้มพัฒนางาน 

แบบสังเกต 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะการฟัง การพูด การเล่านทิาน  
กล้าแสดงออก  

สังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะการปั้นดินน้ำมัน และไดต้วัแทน
เพื่อเข้ารับการแข่งขันปั้นดินน้ำมันจำนวน 3 คนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

สังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษ และได้ตัวแทนเพื่อเข้ารบัการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันจำนวน 3 คน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ตรวจผลงานการตอบคำถาม แบบสังเกตพฤติกรรม 

5. บุคลากรร้อยละ 100 ในโรงเรียนนำความรู้ที่ไปศึกษาดูงานนำมาพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดประสบการณ ์
การเรยีนรู ้

บันทึกหลังการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้

6.ผู้เรียนร้อยละ 98 มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
มีความสนใจใฝ่รู้ ใฝเ่รียน ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน โครงการ 

ตรวจผลงานการตอบคำถาม แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เด็กทุกคนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี 
 9.2 เด็กทุกคนมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว มีสุขภาพดี    
และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 9.3 เด็กทุกคนมีความชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักการออกกำลังกาย 
 9.4 เด็กทุกคนรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 9.5 เด็กทุกคนใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม 
 9.6 เด็กทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริงมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา 
ได้เหมาะสมตามวัย 
 9.7 เด็กทุกคนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 
 
                             (ลงชือ่)                                             หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    (นางมัลลิกา  ปัญญาวชิรพงษ์)          
 
 
         (ลงชื่อ)                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 
         (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
                             กลยทุธ์ที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1.1  ข้อ 1)   2)  3)  และข้อ  5) 
                    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 3 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ นายสมพงษ์  พุกหน้า นายณัฐพร  ยอดเมิน  น.ส.ทิพย ์ธิดา  โคตราแสง และคณะ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ  ในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้
ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์  สภาพปัจจุบัน
ปัญหาของประเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net NT TIMSS PISA ต่ำ ในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์  ปัญหาด้านวิกฤตทางสังคมเกี่ยวกับความแตกแยก ความรุนแรง และปัญหา
ทุจริต  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้นำนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง นโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาลและสภาพปัญหาของการใช้หลักสูตรฯ ที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2560  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
กำหนดนโยบายวางยุทธศาสตร์  ให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้  การคิดคำนวณเป็น   
 ในสภาพปัจจุบันการดำเนินงานของโรงเรียนหนองบัววิทยายน  พบปัญหานักเรียนมีปัญหา ทักษะ 
การคิดคำนวณ  การแก้โจทย์ปัญหา ผลทดสอบโอเนตในยังไม่น่าพอใจ  มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  นับเป็น
ปัญหาเร่งด่วน  วิชาคณิตศาสตร์ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ  50  ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     2.2 เพ่ือให้ครูได้ผลิตสื่อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
     2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี  ขึ้นไป 
     3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
     3.3 นักเรียนร้อยละ 90  ผ่านการประเมินรายวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อยระดับเกรด  2.5  (65%) 
     3.4 ครูร้อยละ 80  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.5 ครูร้อยละ 85  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
               1)  ศึกษา สำรวจ ข้อมูล ความต้องการ ด้านคณิตศาสตร์  
               2) จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอขออนุมัติ    
               3) วางแผนการจัดกิจกรรม  แต่งตั้งคณะทำงาน  มอบหมายงานดำเนินการ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
               1) ประชุมคณะทำงาน วางกรอบเป้าหมายการดำเนินงานแนวทางในการพัฒนา 
      2) เตรียมหลักสูตร  กิจกรรม  วัสดุอุปกรณ์  ในการดำเนินการ 
               3) ประชุมครูสาระคณิตศาสตร์ PLC  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
               4) สร้างนวัตกรรม  สื่อการเรียนรู้  Best  Practices สื่อเทคโนโลยี  DLIT  DLTV 
               5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนว Active  Learning  SMT  STEM  และบูรณาการ 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
               1) นิเทศติดตามผลการเรียนการสอน  การใช้สื่อเทคโนโลยี 
               2) ประเมินผลการดำเนินงานและประชุม PLC นำ Best  Practices ไปใช้ต่อไป 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
      1) เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ 
               2) สรุป  อภิปรายผล/รายงานผลการดำเนินงาน  ปรับปรุงหรือแก้ไขโครงการ ดำเนินงานปีต่อไป 
 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับ
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

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

1 Plan 
1)  ศึกษา สำรวจ ข้อมูล 
ความต้องการ  
2) จัดทำโครง  
3) วางแผนการกิจกรรม   

             
นาย
สมพงษ์ 
พุกหน้า 

 

2 Do  
1) ประชุมคณะทำงาน  
2) เตรียมหลักสตูร   
3) ประชุม PLC   
4) สร้างนวัตกรรม   
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

             
นาย
สมพงษ์ 
พุกหน้า 
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ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับ
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

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

3 Check 
1) นิเทศติดตาม
ผลการเรยีนการ
สอน  การใช้สื่อ
เทคโนโลย ี
2) ประเมินผล 
การดำเนินงาน 

             
ทีม
นิเทศ 

 

4 Action 
1) เก็บรวบรวม
ข้อมูล  วิเคราะห์
เปรียบเทยีบ 
2) สรุป  อภิปราย
ผล/รายงานผล   

             
นาย
สมพงษ์  
พุก
หน้า 

 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ อุดหนุนเพ่ือการศึกษา  จำนวน 132,000  บาท 
 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 การจัดการเรียนรู้   42,000  42,000 
2 ทักษะการคิดคำนวณ  20,000   20,000 
3 ค่ายคณิตศาสตร์      
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  7,000 2,000  9,000 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  7,000 2,000  9,000 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  7,000 2,000  9,000 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  7,000 2,000  9,000 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  7,000 2,000  9,000 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,000 8,000 2,000  13,000 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  10,000 2,000  12,000 

รวม 3,000 73,000 56,000  132,000 
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 

8.1 นักเรียน มีความสามารถ 
ในด้านการคิดคำนวณเหมาะสม 
ตามระดับช้ัน ในระดบัดี  ขึ้นไป 

ร้อยละ 75 ทดสอบแบบคิด
คำนวณ 

แบบทดสอบคิดคำนวณ 

8.2 นักเรียน มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  คิดวจิารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น 
แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 80 ตรวจสอบแบบ
ประเมินพฤติกรรม 

แบบประเมินพฤติกรรม 

8.3 นักเรียน ผ่านการประเมินรายวิชาคณิตศาสตร์
อย่างน้อยระดับเกรด  2.5  

ร้อยละ 90 ตรวจสอบแบบ
รายงาน 

แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

8.4 ครู ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดขีึ้นไป 

ร้อยละ 80 ตรวจแบบรายงาน แบบรายงานการใช้สื่อ 

8.5 ครู ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ ดี  ขึ้นไป 

ร้อยละ 85 ตรวจแบบรายงาน แบบรายงาน 
การประเมินนักเรียน 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
9.2  ครูได้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

    ลงชื่อ     หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางณัฐพร  ยอดเมิน) 
 
            (ลงชื่อ)                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
          (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 2           
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน  นางสุดาพร  นนท์ไพรวัลย์  และคณะ  
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................................................... 
1.   หลักการและเหตุผล 
       

           สื่อการเรียนการสอน   นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน  ผู้เรียน  และเทคนิควิธีต่างๆบทบาทของ สื่อการเรียนการสอนก็คือเป็นตัวกลางหรือพาหนะ  
หรือเครื่องมือ   หรือช่องทางที่ใช้นำเรื่องราวข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไป 
สู่ผู้รับหรือผู้เรียนเพ่ือทำให้การเรียนรู้หรือการสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ 
เป็นอย่างดี  สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนืองสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 
ด้านต่างๆ  สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีอย่างเพียงพอ   
มีความทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้  สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา   ดังนั้นโรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงได้จัดทำโครงการ 
จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน  และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออำนวยตาอการเรียนรู้  เพ่ือประโยชน์ใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ  และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน  
 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการจัดการและตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี  
 2.2 เพ่ือจัดบรรยากาศให้ดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
 2.3 เพ่ือจัดหา   ผลิตสื่อที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 เพ่ือให้เด็กมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
 3. เป้าหมาย 
     3.1 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  และใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
    3.2 ครู  ห้องเรียน  มีสื่อการเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ทุกห้อง  
 3.3 นักเรียนมีผลการเรียนทุกรานวิชา  ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 

4.1  ขั้นเตรียมการ (Plan)   
        ศึกษาข้ันตอน วิธีการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการ ครูที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการวางแผนการ

ใช้  จัดหาสื่อวัสดุ  สถานที่  
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 4.2  ขั้นดำเนินการ (Do)    
                 ขออนุมัติโครงการ  จัดเตรียมสถานที่  จัดทำแผนการสอน จัดหาอุปกรณ์  จัดทำสื่อการเรียนการสอน
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 1. นิเทศติดตามผล  

            2. นำข้อมูลการพัฒนา 
   3. ประเมินผล     
  4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 

1.  รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงาน 
                  2.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานนำผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
5. ปฏิทินการดำเนินงาน (ให้ระบุแนวทางวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการโดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับชอบ 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

1  1. ศึกษาขั้นตอน 
วิธีการดำเนินการ 
(Plan) 

            ทิพย์สุดา 

2 ขออนุมัติโครงการ 
(Do) 

  
 

          ทิพย์สุดา 

3 นิเทศติดตามผล 
(Check) 
 

            ทิพย์สุดา 

4 Action 
4.1 รวบรวมข้อมูล 
4.2 สรุปรายงานผล 

            ทิพย์สุดา 
สุดาพร 
 

 
6. งบประมาณ   ใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุนการศึกษา  จำนวน     152,000     บาท   
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 จัดหาสื่อวัสดุ ชั้น ป.1   24,000  24,000 
2 จัดหาสื่อวัสดุ ชั้น ป.2   24,000  24,000 
3 จัดหาสื่อวัสดุ ชั้น ป.3   20,000  20,000 
4 จัดหาสื่อวัสดุ ชั้น ป.4   20,000  20,000 
5 จัดหาสื่อวัสดุ ชั้น ป.5   20,000  20,000 
6 จัดหาสื่อวัสดุ ชั้น ป.6   20,000  20,000 
7 จัดหาสื่อวัสดุ ชั้นมัธยม    24,000  24,000 

รวม   152,000  152,000 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  และใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ร้อยละ  80 
 

สังเกตพฤติกรรม 
สัมภาษณ์นักเรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสัมภาษณ์ 

2.  ครู  ห้องเรียน  มีสื่อการ
เรียนรู้  และสภาพแวดล้อมเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ทุกห้อง 

ร้อยละ 80 
 
 

สังเกตห้องเรียน แบบสังเกตห้องเรียน 

3. นักเรียนมีผลการเรียนทุกราน
วิชา  ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 

ระดับคะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

ตรวจสอบแบบ 
รายงานผลสัมฤทธิ์  

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
          9.2 โรงเรียนจัดสภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาดน่าอยู่  น่าเรียน  
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     (ลงชื่อ)                                   หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางสาวทิพย์สุดา    หาระคุณโน) 
          ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
 
 
     (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 
     (ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                             (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1-4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบ  นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ  นางสาวอัจฉรา สอนชา  นายสหรัฐ  วงค์กระจ่าง 
                               น.ส.สมปรารถนา  ภูมิพาณิชย์  และคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบกฎกระทรวงการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำ ให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

จากผลการประเมินทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 
 พบว่าโรงเรียนหนองบัววิทยายน  จำเป็นต้องพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เห็นผลการดำเนินการที่ชัดเจน และนำมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด  และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบที่สี่ ด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  เพ่ือนำไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย  
3.1 คณะครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
3.2 โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ 
             3.3  โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและนำผลประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเลิศ 
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4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
               1)  แต่งตั้งกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
      2) สำรวจศึกษาข้อมูล ความต้องการ  จาก  SAR  ประจำปีการศึกษา 2564 
                3) ประชุมคณะทำงาน  กำหนดเป้าหมาย เพื่อเสนอต่อกรรมการสถานศึกษา 
วางแผนการจัดกิจกรรม  มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
               1) ขออนุมัติโครงการ 
                2) นำเป้าหมายที่กำหนดเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
       3) เตรียมเครื่องมือ  ประสานงาน  จัดเตรียมสถานที่ประชุม 
                4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
       5) ดำเนินกิจกรรม  เก็บรวบรวมข้อมูล   
 4.3 ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                1) นิเทศติดตามผล 
                 2) ตรวจสอบข้อมูล  ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
        3) ปรับปรุงพัฒนาวิธีการ 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
        1) สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน   ประจำภาคเรียนที่ 1 
        2) ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมินในภาคเรียนที่ 2 
        3) สรุป/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
        4) ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

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

1 Plan 
1) แต่งตั้งกรรมการ 
2) สำรวจศึกษาข้อมูล  
3) ประชุมคณะทำงาน   

             

2 Do  
1) ขออนุมัติโครงการ 
2) นำเสนอเป้าหมาย 
3) เตรียมเครื่องมือ   
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4) ประชุมชี้แจง 
5) ดำเนินกิจกรรม  

3 Check 
1) นิเทศติดตามผล 
2) ตรวจสอบข้อมูล   
3) ปรับปรุงพัฒนาวิธีการ 

             

4 Action 
1) สรุป/รายงานผล ภาค
เรียนที่ 1 
2) ปรับปรุงวิธีการ 
3) สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป ี
4) ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษา
ต่อไป 

             

 
8. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  อุดหนุนเพ่ือการศึกษา  จำนวน  12,000  บาท 
 
9.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. -จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ 
-จัดทำเครื่องมือประเมิน 

 4,000 2,000  6,000 

2. ติดตามนิเทศประเมินผล 
-จัดทำคู่มือนิเทศ  ติดตาม 

 5,000   5,000 

3. รายงานคุณภาพการศึกษา 
-จัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ 

 1,000   1,000 

รวม  10,000 2,000  12,000 
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10.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

คณะครูและบุคลากร 
ร้อยละ 100 

-ตรวจรายงานประเมิน
ตนเอง 

-แบบสรุปรายงานSAR 

โรงเรียนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม -ตรวจรายงานประเมิน
ตนเอง SAR 

แบบสรุปรายงานSAR 

โรงเรียนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและนำผลประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม -ตรวจรายงานประเมิน
ตนเอง 

แบบสรุปรายงานSAR 

 
11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนในระดับดีเลิศ 
11.2 ครู มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการเรียนการสอนในระดับดีเลิศ 
11.3 ผู้บริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับยอดเยี่ยม  

 
 
 

                             (ลงชือ่)                                   หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ)     
 
          (ลงชื่อ)                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
      (ลงชื่อ)                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนจากการปฏิบัติจริง   
   ( Active learning) ในรูปแบบค่าย S-T-E-A-M  Education 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 และ กลยุทธ์ที่  2 
สนองมาตรฐานการศึกษาที่ มาตรฐานที่   1 และมาตรฐานที่ 3 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ  นางบุญญาพร  ชามนตรี ,นายศรีธาตุ  ศรีสรณ์ ,นางเบญจวรรณ  โฉมเฉลา       
   นายวัชรพล  บรรเทาพิษ , นางสุธิดา สุวรรณพิมพ์ , นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติ  

และนางสาวปรารถนา  จันทร์ชมภู   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถทัดเทียมกับอารยประเทศ วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำมาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในยุคแห่งนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ  จึง
จำเป็นจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันกับยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  จึงต้องเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด ที่เป็นทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้การเกิดทักษะชีวิตอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นอีกทางในการ
พัฒนาผู้เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเกิดทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ได้เป็นอย่างดี และ
ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนหนองบัววิทยายน  มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้องค์ความรู้เป็นหลัก จึงทำให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ถูกจำกัดอยู่ในเฉพาะเนื้อหาในหลักสูตร ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดที่
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ  จึงทำให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในด้านการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และคิดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นทักษะการคิดข้ันสูงที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น และ
สามารถบูรณาการความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จึงได้นำกิจกรรมเข้าค่าย STEAM 
Education มาเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
 STEM Education : สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
Science : วิทยาศาสตร์, Technology : เทคโนโลยี, Engineer: วิศวกรรม และ Mathematic: คณิตศาสตร์ โดยเน้น
การนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวิต  
 STEAM Education ได้เพ่ิม เรื่องของศิลปะ Art เข้าสู่การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดสุนทรีย์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน รวมเรียกใหม่ว่า STEAM   
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 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  STEAM Education มีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูร
ณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 5 กับ ชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ (3) เน้นการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของ นักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถบูรณาการความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 
3. เป้าหมาย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที3่  โรงเรียนหนองบัววิทยายน ประจำปีการศึกษา 2565 
  
4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
 - ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประสานแผนจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ 
 - จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 - เข้าค่าย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
           4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
 - ติดตามการเข้าค่ายของแต่ละระดับชั้น  ประเมินผล 
 - ประเมินผลของกิจกรรม โดย นักเรียนและครู 
 4.4 ขั้นสรุป  รายงานผล และปรับปรุง ( Action ) 
 - รวบรวมผลการติดตามงานเพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
 - รายงานผลโครงการ  
 - ปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2565 

ผู้รับชอบ หมายเหตุ เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

ม.
ค.

 

1  ( Plan ) 
- ประชุมจัดทำโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
- ประสานแผนจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติการ 
- จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของ
โรงเรียน 

             
ฝ่ายบริหาร 
นางบุญญาพร 
ชามนตรีและ
คณะทำงาน 

 

2 ( Do ) 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
มอบหมายงาน 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
- เข้าค่าย ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1   - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

             
ฝ่ายบริหาร 
นางบุญญาพร 
ชามนตรีและ
คณะทำงาน 

 

3  ( Check ) 
- ติดตามการเข้าค่ายของแต่
ละ  
   ระดับชั้น  ประเมินผล 
- ประเมินผลของกิจกรรม 
โดย   
   นักเรียนและครู 

            ฝ่ายบริหาร 
นางบุญญาพร 
ชามนตรีและ
คณะทำงาน 

 

4 ( Action ) 
- รวบรวมผลการติดตามงาน
เพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลโครงการ  
- ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ
เพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 

            คุณครู
วิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น 
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  จำนวน.  110,000   บาท 
 
7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 ค่าย S-T-E-A-Mระดับประถม 
ชั้นละ( 10,000 +5,000) x 6 

- 60,000 30,000 - 90,000 

2 ค่าย S-T-E-A-M  ระดับ
มัธยมศึกษา       

- 10,000 10,000  20,000 

รวม - 70,000 40,000 - 110,000 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ 

6.1 ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ
80 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
เข้าค่าย STEAM CAMP 
 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ
บูรณาการความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบของ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

6.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 
ได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

6.3 ผู้เรียนร้อยละ 85
ออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ใช้แก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2) นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 

ลงชื่อ........................................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ  
( นางบุญญาพร  ชามนตรี ) 

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

              ลงชื่อ..........................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
( นายอำนวย  เพชรโก ) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

          ลงชื่อ.......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  จัดหาสื่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน  วิชาการ 
กลยุทธ์   ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่1.3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ นางสุธิดา   สุวรรณพิมพ์ และคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถทัดเทียมกับอารยประเทศ วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำมาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในยุคแห่งนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ  จึง
จำเป็นจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  และปัจจุบันพบว่า
โรงเรียนหนองบัววิทยายน  มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้องค์ความรู้เป็นหลัก จึงทำให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทางด้านการเรียนรู ้ถูกจำกัดอยู ่ในเฉพาะเนื ้อหาในหลักสูตร ผู ้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดที ่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานสำคัญ  จึงทำให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในด้านการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และคิดแบบบูรณาการ มาเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการบูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือสามารถวางแผนและออกแบบสร้างชิ้นงานให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 
ใช้แก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ได้ ในชีวิตประจำวัน   

 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพ จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติการทดลองเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่
กำลังศึกษา โดยผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดกระบวนการกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ซึ่งอุปกรณ์ในการทดลองมี
ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์บางอย่างอาจเกิดการชำรุดในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มสาระ
การเรีนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำงานจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ขึ้น เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัด การเรียนการ
สอน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  
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2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์และใช้

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิบัติการทดลองด้วยตนเองการศึกษา 
3.  เป้าหมาย  
     3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผู้เรียนได้ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครบร้อยละ 100 
  2) ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
  3) ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
   2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองโดยใช้ทักษะการทดลองผ่านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
   3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ด้วยตนเอง  
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
       1)  สำรวจห้องท่ีจะจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของแต่ละสายชั้นในปีการศึกษาที่
ผ่านมา  
       2)  ประชุมคณะทำงาน  กำหนดเป้าหมาย เพ่ือเสนอต่อกรรมการสถานศึกษา 
วางแผนการจัดกิจกรรม  มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
               1) ขออนุมัติโครงการ 
                2) นำเป้าหมายที่กำหนดเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3) สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของครู 
       4) ดำเนินการในการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
           4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
               1) นิเทศติดตามผลการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของครู 
                2) ตรวจสอบข้อมูล  ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
       3) ปรับปรุงพัฒนาวิธีการ 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
       1) สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
       2) ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน 
       3) สรุป/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับชอบ 
หมาย
เหตุ เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 
ต.

ค.
 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 
มี.

ค.
 

1 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) สำรวจอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ของแต่ละ
สายชัน้ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
2) ประชุมคณะทำงาน  
กำหนดเป้าหมาย เพื่อ
เสนอต่อกรรมการ
สถานศึกษา 
วางแผนการจัดกิจกรรม  
มอบหมายงานหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

            

นายอำนวย   
เพชรโก 

และ คณะทำงาน 

 

2 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
1) ขออนุมัติโครงการ 
2) สำรวจความต้องการ
วัสดุ อุปกรณ์ ของคร ู
4) ดำเนินการตามแผน 

            

คณะทำงาน 

 

3 

ขั้นตรวจสอบ/
ประเมินผล (Check) 
1) นิเทศติดตามผล 
2) ตรวจสอบข้อมูล   
3) ปรับปรุงพฒันา 
   วิธีการ 

            
นางสุธิดา   

สุวรรณพิมพ์ /
นางบุญญาพร  

ชามนตรี 

 

4 

ขั้นสรุป/รายงานผล/
ปรับปรุง (Act) 
1) สรุป/รายงานผล 
 การดำเนินงาน 
2) ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษา
ต่อไป 

            

นางสุธิดา   
สุวรรณพิมพ์ 
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6. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ 
  จากหมวดเงินอุดหนุน จำนวน  70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1.  - จัดหาสื่อประกอบการเรียน
และอุปกรณส์ำหรับห้องเรียน
วิทยาศาสตร์  
 

-  
 
 

- 

70,000 - 70,000 

รวม - - 70,000 - 70,000 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้
ผู้เรียนสนุกกับการเรียน
วิทยาศาสตร์และใช้ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

นักเรียน ร้อยละ 100 
ได้ใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และใช้
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการ
ดำเนินงานของโครงการ 

- แบบสรุปแบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการ
ดำเนินงานของโครงการ 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมี
เหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ 
และปฏิบัติการทดลองด้วย
ตนเองการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม - แบบประเมินทักษะ
การทดลอง 
 

- แบบสรุปรายงานการ 
ประเมินทักษะการทดลอง 

 
 
 
 
 
 



43 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานวิชาการ) โรงเรยีนหนองบัววิทยายน 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีห้องวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................หัวหน้าผู้รับผดิชอบโครงการ 
                ( นางสุธิดา   สุวรรณพิมพ์) 
                       คร ู
 

 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

            ( นายอำนวย  เพชรโก ) 
            รองผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

แผนงาน วิชาการ 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 และ กลยุทธ์ที่ 2 

สนองมาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 3 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ และคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

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

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นยุคแห่งนวัตกรรม จึงมี
ความจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และปรับ
ตนเองให้เข้ากับสภาวะสังคมปัจจุบัน วิทยาศาสตร์จึงนับว่ามีบทบาทสำคัญที่จะต้องนำมาใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถจนเกิดทักษะชีวิต ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  จากสภาพปัจจุบันจะ
พบว่าโรงเรียนหนองบัววิทยายนมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มักจะเน้นองค์ความรู้ในด้านเนื้อหาของหลักสูตร และ
ถูกจำกัดการเรียนรู้เฉพาะภายในชั้นเรียน นักเรียนยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบและวางแผนในการทำงาน
ร่วมกัน  เป็นทีม เพื่อการใช้แก้ปัญหาร่วมกันด้วยการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังไม่สามารถนำเสนอผลงาน
และการเผยแพร่ผลงานอันเกิดจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน จึงทำให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  
 ดังนั้นเพื ่อเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ สามารถวางแผนและ
ออกแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ได้รับ
การพัฒนาตนเองด้านทักษะกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และ
แก้ปัญหาเป็นสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมได้ด้วยตนเองมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีคุณค่า สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความ
เป็นอัตลักษณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนจึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและเผยแพร่ผลงานของตนเองได้ 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยละ 85 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
 2) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีการเรียนรู้ที่หลากหลายจนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ กล้าแสดงออก 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

4.1.1 ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.1.2 ประสานแผนจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ 
4.1.3 จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 

    4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
4.2.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการ 

                  ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้   
                   1) โครงงานวิทยาศาสตร์  2) สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  3) ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
                   4) การแสดงทางวิทยาศาสตร์  5) การแข่งขันเครื่องร่อน  6) การประกวดวาดภาพ 
                   7) การประกวดคำขวัญ  8) การประกวดชุดรีไซเคิล  9) ฐานการทดลอง 
                   10) กิจกรรมบนเวที  11) การประกวดนักวิทยาศาสตร์น้อย 12) นิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
    4.3 ขั้นตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) 
          4.3.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ  

4.3.2 เตรียมสรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
    4.4 สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง (Act) 
          4.4.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
          4.4.2 จัดทำสรุป รวบรวมเอกสาร และรายงานผลการดำเนินการ 
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
 

6. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ 
 จากหมวดเงินงบประมาณอุดหนุนการศึกษา จำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมจัดทำโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
1.2 ประสานแผนจัดทำ
เป็นแผนปฏิบตัิการ 
1.3 จัดทำแผนงาน/ปฏิทิน
ของโรงเรียน 

            

นายอำนวย เพชรโก 
นางอิสยาภรณ์  
ภูนาเหนือฐิต ิ

 

2 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อมอบหมายงาน 
2.2 ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่เตรียมไว ้

            
นายอำนวย เพชรโก 
นางอิสยาภรณ์          
     ภูนาเหนือฐิติ 

 

3 

ขั้นตรวจสอบ/
ประเมินผล (Check) 
จัดทำแบบประเมินความ
พึงพอใจ และเตรียม
สรุปผล และรายงานผล
การดำเนินงาน 

             
นางอิสยาภรณ์     

ภูนาเหนือฐิติและ
คณะครูกลุม่สาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 

4 

ขั้นสรุป/รายงานผล/
ปรับปรุง (Act) 
1. ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามกจิกรรม 
2. จัดทำสรุป รวบรวม
เอกสาร 
3. รายงานผลการ
ดำเนินการ 

            

นางอิสยาภรณ์  
ภูนาเหนือฐิต ิ
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7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ รวมเงิน 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - 20,000 10,000 30,000 

รวม - 20,000 10,000 30,000 
 

 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

นักเรียนร้อยละ 
80 

- ตรวจรายงาน
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้า
แสดงออกและเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองได้ 

นักเรียนร้อยละ 
80 

- ตรวจสอบ
ผลงานของ
นักเรียนที่นำมา
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหนองบัว
วิทยายน 

ระดับดีเยี่ยม 

- ตรวจแบบสรุป
รายงานกิจกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

แบบสรุปรายงานกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานนำเสนอและ
เผยแพร่ผลงานได้ 
      2) โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถเกิดอัตลักษณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้
อย่างชัดเจน 
      3) โรงเรียนสนับสนุนให้มกีารจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4) โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
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    (ลงชื่อ).......................................................  หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ  ) 
                       คร ู
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
           ( นายอำนวย  เพชรโก ) 
          รองผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานวิชาการ 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
         ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ   นิเทศภายใน 
แผนงาน                      บริหารวิชาการ    
กลยุทธ์ระดับองค์กร        กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วย 

สื่อนวัตกรรม  วิธีการที่หลากหลายโดยน้อมนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน       พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางปนัดดา  การีชุม  นางณัฐพร  ยอดเมิน  นายสหรัฐ  วงศ์กระจ่าง 
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และหัวหน้าสายชั้นทุกชั้น 

 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน การศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น  แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ ๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ในการจัดการศึกษาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  แต่ยังพบว่ามีครูจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง  ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถจะแก้ไขได้โดยอาศัยการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ครู
สามารถนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  ในการช่วยเหลือแนะนำให้ครูมีความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ สามารถพ่ึงตนเองได้ และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้    

การนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน   เพราะการ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการในการแนะนำช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  ครู
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนหนองบัว
วิทยายน ได้เห็นความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการและได้จัดทำเครื่องมือนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้สู งขึ้น รวมทั้งครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงาน พัฒนา
งานในหน้าที่อย่างเป็นระบบ และเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากบุคคลภายนอก    
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2. วัตถุประสงค์  
    2.1  เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
    2.2  เพ่ือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
    2.3  เพ่ือให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ครูที่เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษ 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน  
    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเป็นระบบและมีข้ันตอน 
          3.1.2 ครูทุกคนได้รับการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้ 
          3.1.3 ครูทุกคนรับการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมีระบบและเป็นขั้นตอน 
          3.2.2 ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้เรียน 
          3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
       4.1.1 สร้างความตระหนัก และความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยอธิบายให้เข้าใจว่า  
การนิเทศภายใน  เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน ช่วยเหลือครูให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหลัก 
       4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษา 
       4.1.3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน เพ่ือทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ต้องทำ 
       4.1.4 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และประเมินความต้องการ  (Need  Assessment) ในการนิเทศและ
สรุปประเด็นสำคัญ  นำเสนอคณะกรรมการนิเทศภายใน 
 

 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพ่ือจัดทำกรอบและกำหนดกิจกรรมการนิเทศหลังจากการศึกษา
สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และประเมินความต้องการ  (Need  Assessment) ในการนิเทศและสรุปประเด็นสำคัญ   
       4.2.2 จัดทำสื่อและเครื่องมือการนิเทศ 
       4.2.3 ดำเนินการนิเทศตามกิจกรรมการนิเทศในโดยให้คณะครูเข้ามามีส่วนร่วม และเน้นความเป็น
กัลยาณมิตร เพ่ือสร้างความไว้วางใจ เปิดใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศอย่างเต็มที่ 
 

 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
       4.3.1 ประเมินผลการดำเนินการนิเทศ  โดยคณะกรรมการนิเทศมีขอบข่ายของการประเมินดังนี้   
ประเมินผลการดำเนินงาน  พฤติกรรมการสอนของครู  พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  คุณภาพผู้เรียน ความพึงพอใจ
ของคณะครู 
       4.3.2 รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
      นำผลที่ได้จากการประเมิน  แนวทางในการแก้ปัญหา  และข้อเสนอแนะ  มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 
 

5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

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

1 Plan 
4.1.1 สร้างความ
ตระหนัก 
4.1.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
4.1.3 ประชุม
คณะกรรมการ 
4.1.4 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน 

            ผู้บริหารฯ 

2 Do 
4.2.1 ประชุม
คณะกรรมการ 
 4.2.2 จัดทำสื่อ
และเครื่องมือ 
4.2.ดำเนินการ
นิเทศ 

            คณะ
กรรมการฯ 

3 Check 
4.3.1 ประเมินผล 
4.3.2 รวบรวม
ปัญหา 

            คณะ
กรรมการฯ 

4 Action 
สรุปรายงานผล 

            ผู้รับผิดชอบ 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุและหมวดค่าใช้สอย    จำนวน  12,000 บาท 
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 - การจัดทำเอกสารเครื่องมือการนิเทศภายใน  - 6,000 4,000 - 11,000 
2 - ประชุม/ประเมินและสรุปผลโครงการ              - - 2,000 - 1,000 

รวม - 6,000 6,000 - 12,000 

 
8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพื่อพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรยีน
การสอนภายในโรงเรียน 

- โรงเรียนมรีะบบ
นิเทศภายในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สังเกตการประชุม การมีส่วน 
ร่วมของคณะกรรมการท่ี 
เกี่ยวข้อง 
- ประเมินสรุปงานราย 
- วิเคราะห์ภายในสถานศึกษา 
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น 
ในการพัฒนาของครูผู้สอน 

- บันทึกการประชุม  
- แบบประเมินสรุปงานรายงาน 
- แบบวิเคราะห์ภายใน 
สถานศึกษา 
- แบบวิเคราะห์ความต้องการ 
จำเป็นในการพัฒนาของ 
ครูผู้สอน 

2. เพื่อนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

- ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- สังเกตการสอน    
- การนิเทศห้องเรียน 
- การนิเทศตนเองของครู 
- ตรวจเอกสารประจำชั้นเรียน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู 

- แบบประเมินการนิเทศตนเอง 
- บันทึกซ่อมเสริม 
- บันทึกข้อมูลงานธุรการชั้นเรียน 
- เอกสารประจำชั้น 

3. เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ครทูี่เกิด
ปัญหาด้านการจัดการเรียนรูต้ามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

- ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การคำแนะนำ 
ช่วยเหลือ ครูที่เกิด
ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- สอบถามความต้องการ
จำเป็นในการขอความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ของครู 
- สังเกตการสอน 
- การนิเทศตนเองของครู 

- แบบสอบถามความต้องการ
จำเป็นในการขอความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ของครู 

- แบบสังเกตการสอน 
- แบบนิเทศตนเองของครู 

 
 
 
 



53 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานวิชาการ) โรงเรยีนหนองบัววิทยายน 
 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีส่วนร่วม 

          2. ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 
 
      ลงชื่อ.................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางปนัดดา  การีชุม) 
                                            ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

      ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานวิชาการ) โรงเรยีนหนองบัววิทยายน 
 

โครงการ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 แผนงาน  บริหารวิชาการ 
 กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1 กลยุทธ์ที่  3  
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 -3  
 ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
 ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 ผู้รับผิดชอบ     นายสมพงษ์  พุกหน้า ,นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี, นางวรัญญา  สกุณา , 

นางประกาย  พงศ์รพี, นายยุทธนา  คำทะเนตร, นางนัฏญานันท์  มะรัตน์ 
นางสาวประมาภรณ์  เขตวัฒนานุสรณ์ ,นายสหรัฐ  วงค์กระจ่าง 
นางสาวสมปรารถนา  ภูมิพาณิชย์, และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
   การตื่นตัวของครูผู้สอนในโรงเรียนในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้นมีผลมาจากกระแสการปฏิรูป
การศึกษาตั้งแต่ทศวรรษแรกซ่ึงเริ่มในปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา อีกท้ังเมื่อได้มีการระบุถึงความสำคัญของการทำวิจัยเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนไว้ในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่ 2 พ.ศ. 2545) (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) ไว้ดังนี ้ “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู ้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา” จากความจำเป็นที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ได้กำหนดมาให้ครูทั่วประเทศปฏิบัติ จะเห็นถึง
ความสำคัญของการวิจัยโดยครูทุกคนจะต้องนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  รวมถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูมีแนวทางในการ
พัฒนาตนเองอย่างชัดเจนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยเฉพาะแนวทางการวิจัยทางการศึกษาจะได้นำมาใช้
ตามประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์  การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 ทางกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหนองบัววิทยายน  จึงได้วางแผนให้ครูดำเนินการจัดทำวิจัยทางการศึกษาโดย
วิเคราะห์จากสภาพปัญหา ผลการจัดการเรียนรู้ ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนานวัตกรรม หรือการใช้
เทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพให้กับผู้เรียน จึงได้ กำหนดกิจกรรมการทำงานวิจัย
ของครูตลอดปีการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดกระบวนการไว้ 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรม
สร้างความเข้าใจ กิจกรรมพบผู้เชี่ยวชาญ  กิจกรรมสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) และการคัดเลือก Best Practice เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ครูสามารถทำวิจัยได้ดีขึ้น และเป็นการยกระดับ
ผลงานการวิจัยของครู จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
         2.1 เพ่ือให้ครูพัฒนาวิชาการ เทคนิควิธีการ เครื่องมือ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางการวิจัย 

http://academic.jvs.ac.th/index.php/2560/2018-08-27-06-48-32/2018-08-27-07-14-55
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         2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  
         2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
          2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้สูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ครูร้อยละ 90 มีผลงานการวิจัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.2 ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
3.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายนมีรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
3.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้สูงขึน้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

      2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do1)  
                กิจกรรมที่  1  อบรมให้ความรู้   

      กิจกรรมที่  2  สร้างความเข้าใจ 
       กิจกรรมที่  3  พบผู้เชี่ยวชาญ   

      กิจกรรมที่  4  สร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

                 ประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศติดตามผลการดำเนินการ  โดยการสำรวจ  สังเกต  สอบถาม 
สัมภาษณ์  ประชุม  PLC   

4.4 ขั้นดำเนินการ (Do2)  
                กิจกรรมที่  5  ครูนำเสนอ Best Practice   

      กิจกรรมที่  6  คัดเลือก Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.5 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

                 ประเมินผลจากนำเสนอ และการคัดเลือก Best Practice   
 4.6 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
        สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน   ปรับปรุงโครงการ  ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการ
ประเมิน 
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 Plan 
ประชุมวางแผน/ จัดทำ
โครงการ/ ขออนุมัติ
โครงการ   

             
นายสมพงษ์   
พุกหน้า และคณะ 

วัตถุประสงค์ข้อที ่2.1-2.2 
2 Do  

1.อบรมให้ความรู ้
2.สร้างความเข้าใจ 
3.พบผู้เชี่ยวชาญ 
4.สร้างกลุม่ PLC   

             
นางยุพาพรรณ 
จันทร์ศรี และ
คณะ 

3 Check (2.1-2.3) 
นิเทศ  ติดตามผลการ
ดำเนินการ   

             
คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

วัตถุประสงค์ข้อที ่2.3 
4 Do  

1.ครูนำเสนอรูปแบบ Best  
2.คัดเลือก Best ของกลุม่
สาระการเรียนรู ้

            นางวรัญญา  
สกุณา /ครูทุกคน 
คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

6 Check (2.1-2.3) 
นิเทศ  ติดตามผลการ
ดำเนินการ   

             
คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

6 Action (2.1-2.4) 
สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงาน    

             
นางยุพาพรรณ 
จันทร์ศรี  

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท 
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับครู 4,200 10,000 7,800  22,000 
2 ครูนำเสนอรูปแบบ Best Practice    10,000 5,000  15,000 
3 คัดเลือก Best ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  5,000 5,000  10,000 
4 นิเทศติดตาม     2,000  2,000 
3 สรุป รายงานผล     1,000  1,000 

รวม 4,200 25,000 20,800  50,000 
 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพ่ือให้ครูพัฒนาวิชาการ เทคนิควิธีการ 
เครื่องมือ และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางการวิจัย 

ครูร้อยละ 90มีผลงานวิจัยผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 

ตรวจสอบ  
ประเมิน 

แบบตรวจสอบ 
แบบประเมิน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ          

ครูร้อยละ 90 ใช้
กระบวนการวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ตรวจสอบ  
ประเมิน 

แบบตรวจสอบ 
แบบประเมิน 

3.เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     
(Best Practice) ของโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

ครรู้อยละ 80  มีรูปแบบวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)   

-การนำเสนอ 
-การคัดเลือก 

แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

3.เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการสอบวัดความรู้สูงขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการ
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชา 

-การทดสอบ 
-การวัด
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

-แบบทดสอบ 
-แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนมีผลงานการวิจัยทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลน่าเชื่อถือ และนำผลวิจัยไปใช้ได้ 
 9.2 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพเดียวกัน 
 9.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
 9.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ( นางวรัญญา  สกณุา ) 

    ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี ) 

    ตำแหน่ง  คร ูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

(ลงชื่อ)                                 หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ( นายสมพงษ์  พุกหน้า ) 

    ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
                       (ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         ( นายอำนวย   เพชรโก ) 
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
                         (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ                    พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยสื่อนวัตกรรม   

     วธิีการที่หลากหลาย  โดยน้อมนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเกษมณี  พุกหน้า  และคณะ 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้า  และ แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ในสังคม  และสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี  
มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพร้อมที ่จะดำรงชีวิตในสังคมได้   ซึ่งโรงเรียนหนองบัววิทยายน  ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและชุมชน ที่คาดหวังว่า“โรงเรียนหนองบัว
วิทยายน เป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประสานชุมชนร่วมพัฒนา” 
 ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้
นักเรียนได้ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมรองรับเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 3 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคล
ซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคล  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล ขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

4.1  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางวิชการ 
4.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพ 
4.3  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
          3.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการมากกว่าร้อยละ  80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 
          3.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ระดับเขต  ภาค/ชาติ  
          3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น 
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4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
       1) ศึกษาข้อมูล  สำรวจ วางแผนการจัดกิจกรรม 
                2) แต่งตั้งคณะทำงาน  ประชุมวางแผน  มอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                1) ขออนุมัติโครงการ  
                 2) จัดเตรียมอุปกรณ์  สื่อ  วัสดุ  เครื่องมือ ประสานงาน  
                 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร 
                 4) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                1) นิเทศติดตามผล  
                 2) นำข้อมูลการพัฒนานักเรียนทุกครั้ง มาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
                 3) ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลไปใช้พัฒนานักเรียน 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
        1) รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงาน 
                  2) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน นำผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 Plan 
1.1 ศึกษาข้อมูล  สำรวจ 
1.2แต่งตั้งคณะทำงาน   

            นางเกษมณี พุกหนา้ 

2 Do  
2.1 ขออนุมัติโครงการ  
2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์   
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม  
2.4 นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

            นางเกษมณี พุกหนา้ 

3 Check 
3.1 นิเทศติดตามผล  
3.2 นำข้อมูลการพัฒนา 
3.3 ประเมินผล 

            นางเกษมณี พุกหนา้ 

4 Action 
4.1 รวบรวมข้อมูล 
4.2 สรุปรายงานผล 

            นางเกษมณี พุกหนา้ 
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษา    จำนวน   50,000  บาท 
                                                        สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา    จำนวน  281,370  บาท 
7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ      
 1) พัฒนาวิชาการปฐมวัย  33,490   33,490 

 2) พัฒนาวิชาการ ป.1  39,600   39,600 
 3) พัฒนาวิชาการ ป.2  35,040   35,040 
 4) ค่ายวิชาการ  ป.3  28,340   28,340 
 5) ฐานวิชาการ ป.4  30,290   30,290 
 6) ศูนย์การเรียนรู้ ป.5  32,700   32,700 
 7) เสริมทักษะ ป.6           25,800   25,800 
 8) ฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพ           56,110   56,110 
2 ส่งเสริมความสามารถพิเศษ  30,000 20,000  50,000 

รวม  311,370 20,000  331,370 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

8.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะทางวิชาการ 

มากกว่าร้อยละ  80 
ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 

-ตรวจนับนักเรียน -แบบบันทึกการจัด
กิจกรรม 

8.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ผ่านเกณฑ์ ระดับเขต  ภาค/ชาติ  

มากกว่าร้อยละ 60
นักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง/เงิน/
ทองแดง/ชมเชย 

-ตรวจนับจำนวน
นักเรียนที่ได้รับรางวัล 

-แบบบันทึกนักเรียน
ได้รับรางวัล 

8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุก
กลุ่มสาระสูงขึ้น 

ร้อยละ 75 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

-ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
 2) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

3) ผู้เรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการท้ังระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
 
 
       (ลงชื่อ)                                 หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางเกษมณี   พุกหน้า) 

        ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
                       (ลงชื่อ)                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           ( นายอำนวย   เพชรโก ) 
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
                         (ลงชื่อ)                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ                      การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
แผนงาน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพฯ 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะงาน / โครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     16 พฤษภาคม  2565 -   31 มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกรองแก้ว พาพินิจ  นางมัลลิกา ปัญญาวชิรพงษ์  นางสาวสมปรารถนา 
    ภูมิพานิชย์  นางสาวสิริอร กัปโก นางณัฐพร ยอดเมิน  นายสหรัฐ  

วงษ์กระจ่าง  นางสาวประมาภรณ์ เขตวัฒนานุสรณ์  นางสาวปภาดา อินทร   
และ นางประกาย พงศ์รพี  

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

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) และได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ในส่วนสาระภูมิศาสตร์) ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
921/2561 ลงวันที ่ 3 พฤษภาคม 2561 ให้ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัด สาระที ่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี และสาระที่ 2 เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียน
ดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
มา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นแบบแผน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว สถานศึกษาได้มีการ
ประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ และมีข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
อีกทั้งโรงเรียนหนองบัววิทยายนตระหนักได้ว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อดำเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 
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ปรับปรุงและพัฒนา โดยยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  คือประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดหลักสูตรเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ครบ 200 ชั่วโมง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่ปรับปรุงโครงสร้างเวลา
เรียน เป็น 1,040 ชั ่วโมง เพื ่อจัดหลักสูตรเพิ ่มเติมต้านทุจริตศึกษา รายวิชาการป้องกันการทุจริต ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับชั้นเพื่อจัดลำดับการเรียนรู้ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
     2.2 เพ่ือให้มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัด และความสนใจ 
ของผู้เรียน 
        2.4 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ นำหลักสูตรไปใช้ และสามารถพัฒนาลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 
     3.1โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
     3.2โรงเรียนมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ 
    3.3โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
    3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ นำหลักสูตรไปใช้ และสามารถพัฒนาลักสูตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ      
 
4. วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

4.1 ข้ันวางแผน (PLAN ) 
     1) ประชุมคณะครู คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
     2) วางแผนพัฒนากิจกรรม 
     3) ตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
         และงานวิชาการสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร 
         หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานวิชาการของสถานศึกษาอ่ืน 
     4) กำหนดแนวทางในการวัดประเมินผล 
     5) จัดทำแผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ดำเนินการตามแผน ( Do ) 
     4.2.1 การดำเนินการจัดทำหลักสูตร 
           1) คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติ ศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหา พัฒนา 
       หลักสูตร ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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            2) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร  
     4.2.2 การนำหลักสูตรไปใช้ 
             1) วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน 
              2) วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และรายงานการวิจัย 
3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
     1. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ลักสูตร 
     2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
     3. รายงานผลการใช้หลักสตร 
     4. วิจัยหลักสูตร 
4.ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง ( Act ) 

      1. ประเมินโครงการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     2. สรุปรายงานการประเมินโครงการ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.ปฏิทินดำเนินงาน 
 
ที ่

 
งาน/กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565  
ผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 Plan 
1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการ
ดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรม 
2. วางแผนพัฒนากิจกรรม 
3. ตั้งคณะกรรมการดำเนินการพฒันา
หลักสตูร เสนอคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและงาน
วิชาการสถานศึกษา โรงเรียนนองบัว
วิทยายน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้  และงาน
วิชาการของสถานศึกษาอ่ืน 

            นางกรองแก้ว 
พาพินิจ 

และ
คณะกรรมการ 
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5. ปฏิทินปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
 
ที ่

 
งาน/กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565  
ผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 4. กำหนดแนวทางในการวัดประเมินผล 
5. จัดทำแผนปฏิบตัิงานในแต่ละกจิกรรม 
และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

             

2 Do 
2.1 การดำเนินการจดัทำหลักสูตร 
1) คณะกรรมการกำหนดแนวปฏบิัติ 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหา 
พัฒนาหลักสตูร ในแต่ละกลุม่สาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2) จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา เอกสาร
ประกอบหลักสูตร  
2.2 การนำหลักสตูรไปใช้ 
1) วิเคราะห์หลักสูตรกลุม่สาระการ
เรียนรู้ จดัทำหลักสูตรระดับช้ันเรยีน 
 
 
2) วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจดัการเรยีนการ
สอน และรายงานการวิจยั 

  
 
 
 
 

           
นางกรองแกว้ 
พาพินิจ 
และ
คณะกรรมการ 
 
 
 
-คณะอนุกรรม- 
การหลักสูตรฯ 
-ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 
-คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร
ระดับสายชั้น 
 
ครูผูส้อน 

3 Check 
1. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสตูร 
2. รายงานการใช้หลักสตูร 
3. วิจัยหลักสตูร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 

             
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ 

4 Action 
1. ประเมินโครงการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. สรุปรายงานการประเมินโครงการ 
และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

             
นางกรองแก้ว 
พาพินิจ 
และ
คณะกรรมการ 
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6.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุนรายหัว งบดำเนินการ จำนวน  24,500 บาท 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประเมิน  
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

4. 
5. 

จัดพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาจดัทำรปูเล่มหลักสตูร
สถานศึกษา จำนวน 5 เล่ม 
สำเนาและจดัทำรูปเล่มเอกสารประกอบหลักสตูร  รวม
ทั้งสิ้น 16 เล่ม 
- หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ  จำนวน 8 เล่ม  
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จำนวน 1 เล่ม 
- แนวการวัดและประเมินผลตามหลักสตูรแกนกลางฯ 
จำนวน 5 เล่ม 
- หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษและต้านทุจริต จำนวน 
2 เล่ม 
จัดทำรูปเล่มคูม่ือหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรเพิม่เติมภาษาอังกฤษ
และต้านทุจริต รวมสายชั้นละ 11 เล่ม รวมทั้งสิ้น 99 
เล่ม 
ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเตรียมการและดำเนินงาน 
เอกสารสรุปการตดิตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล 
และรายงาน 

 1,500 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

3,000 
1000 

1,000 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

2.000 
 
 
 
 
 

รวม  19,500 5,000 
รวมทั้งสิ้น 24,500 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. โรงเรียนจัดทำและมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 
4. ครูผู้สอน ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ นำหลักสูตร
ไปใช้ และสามารถพัฒนาลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ตรวจสอบ 
2.วิจัยหลักสูตร 
3.สอบถาม  
4.สัมภาษณ์ 
5.นิเทศ กำกับ ติดตาม 

1.แบบตรวจสอบ    
2.การวิจัย   
3. แบบสอบถาม 
4.แบบสัมภาษณ์ 
5.บันทึกการนิเทศ  
 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร สามารถนำหลักสูตรลงสู่ 

ชั้นเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)                               หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                              (นางกรองแก้ว พาพินิจ) 
                                   ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
                                   (ลงชื่อ)                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                              (นางประกาย พงศ์รพี) 
                                   ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
                                    (ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายอำนวย เพชรโก) 
                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
                                   
                                (ลงชื่อ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายอนุพนธ์ โสมมีชัย) 
                               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ          พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพด้วยสื่อเทคโนโลยี 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1 กลยุทธ์ที่  3  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 -3  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบ     นางเกษมณี  พุกหน้า  นางฐาปนี  โพธิบาย  และคณะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนอกเหนือ 
จากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลางหรือพาหนะ  
หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้นำเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว (Information) ของผู้ส่งสารหรือผู้สอน 
ไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพ่ือทำให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ 
วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ  สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สื่อที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย 
และอยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  ดังนั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพด้วยสื่อเทคโนโลยี 
เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน  
ห้องเรียนมีสภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาดน่าอยู่ น่าเรียน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดหา ผลิตสื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือให้เด็กมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 จัดหาสื่อเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชั้นเรียนละอย่างน้อย 10 ชิ้น 
3.2  ห้องเรียน มีสื่อการเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
3.3 นักเรียนมีผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ  ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ข้ันตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                ประชุมวางแผน   จัดทำโครงการวางแผนการใช้ จัดหาสื่อวัสดุ สถานที่ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
               ขออนุมัติโครงการ  จัดเตรียมสถานที่จัดทำแผนการสอน  จัดหาอุปกรณ์  จัดทำสื่อการเรียน 
การสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    



70 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานวิชาการ) โรงเรยีนหนองบัววิทยายน 
 

          4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                 นิเทศ  ติดตามผลการดำเนินการ  โดยการสำรวจ  สังเกตการณ์  สอบถาม สัมภาษณ์  ประชุม  PLC  
ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงโครงการปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผล 
การประเมิน 
5.  ปฏิทินการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1.1 ประชุม
วางแผนจัดทำ
โครงการ 
1.2 ขออนุมัติ
โครงการ   

             
นางเกษมณี 
พุกหน้า 
 
นางเกษมณี 
พุกหน้า 

2 Do 
ดำเนินงาน
ตามโครงการ 
2.1 กำหนด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.2  
ดำเนินงาน
จัดซื้อจัดหา
ตามข้ันตอน 

             
นางเกษมณี 
พุกหน้า 
 
นางเกษมณี 
พุกหน้า 

3 Check 
นิเทศ ติดตาม 
ผลการดำเนิน 
การ   

            นางเกษมณี 
พุกหน้า 

4 Action 
สรุป/รายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

            นางเกษมณี 
พุกหน้า 
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  ค่าอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 42,000 บาท 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
 จัดหา  จัดทำสื่อ เทคโนโลยี - - 42,000  42,000 

รวม - - 42,000  42,000 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

8.1 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ 
จัดหาสื่อได้ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น 

ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น ตรวจนับ แบบบันทึกสื่อ อุปกรณ์ 

8.2 ครูจัด ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้  
และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้   

ระดับดีเลิศ สังเกตห้องเรียน 
 

แบบสังเกตห้องเรียน 

8.3 นักเรียนมีผลการเรียนรายวิชาการ
งานอาชีพ 

ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตรวจสอบแบบ
รายงานผลสัมฤทธิ์ 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 9.2  ครู และนักเรียน มีสื่อ – วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
อย่างพอเพียงและส่งผลให้ ห้องเรียนมีสภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาดน่าอยู่ น่าเรียน 

 
              (ลงชื่อ)…………….................………….หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางเกษมณี   พุกหน้า) 
 

(ลงชื่อ)…………….................…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอำนวย  เพชรโก) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 

(ลงชื่อ)………………………..................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  ห้องสมุด 3 ดี 
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์      กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องมาตรฐาน      มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา  

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑามาศ   พร่ำยี  นางมัณฑนา  คล่องดี  และคณะ  

1. หลักการและเหตุผล 

             ห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี บรรณารักษ์ดีและบรรยากาศดี ซึ ่งในกิจกรรมจะเน้นในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ ต่างๆ  ได้แก่นักเรียน  ครู และผู้ปกครอง โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆที่มีความทันสมัย 
สะดวก รวดเร็วและประทับใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดในปัจจุบันห้องสมุดยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่อผู้เรียนแตย่ัง
ขาดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้สนใจใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควรดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าการให้บริการประเภทต่างๆ แก่นักเรียนครูและผู้ปกครองได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพโดยการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  วัตถุประสงค์ : 

        2.1  เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  
        2.2  เพ่ือให้ผู้เรียน และครู มีส่วนร่วมในการใช้ห้องสมุด และกิจกรรมที่จัดขึ้น 
        2.3  เพ่ือเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในการรักการอ่าน การค้นคว้า   
3.  เป้าหมาย 

        3.1 ห้องสมุดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของการประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐานห้องสมุด 
        3.2 ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 พึงพอใจต่อห้องสมุด หนังสือดี สื่อการเรียนรู้  ICT ทันสมัย 
        3.3 นักเรียนร้อยละ 75  สนใจเข้าค้นคว้าในห้องสมุด  
4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
       4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
             4.1.1 ประชุมวางแผนการเขียนโครงการ 
             4.1.2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
       4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
             4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
             4.2.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
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                    กิจกรรม ดี 1 หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี 
                         1. จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน วารสารและสิ่งพิมพ์  
                         2. จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด  
                         3. ลงทะเบียนหนังสือ 
                         4. จัดหาสมุดรักการอ่าน 
                         5. ซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด   
                         6. จัดหาเกม สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
                   กิจกรรม ดี 2 จัดบรรยากาศและสถานที่ดี 
                         1. จัดสถานที่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
                         2. จัดมมุหนังสือเพ่ิมเติม 
                         3. จัดตกแต่งบรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้              
                   กิจกรรม ดี 3 บรรณารักษ์ดีและกิจกรรมดี 
                         1. ครูบรรณารักษ์เข้ารับการอบรม 
                         2. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ และรณรงค์การใช้ห้องสมุด  
                         3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย 
                             3.1  กิจกรรมการตอบปัญหาวันสำคัญ ตอบปัญหาสารานุกรม  
                             3.2  กิจกรรมการประกวดการเล่านิทาน และแข่งขันเกมสร้างสรรค์ 
                             3.3  กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือ อ่านเอาเรื่อง  
                             3.4  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก การผลิตสื่อด้วยมือเรา 
                             3.5  กิจกรรมยอดนักอ่าน (การเข้าใช้บริการห้องสมุด บันทึกการอ่าน) 
                             3.6  กิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ 
             4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
                    4.3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน 
                    4.3.2 นิเทศติดตาม โดยสพป.นภ.เขต1ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
             4.4 ขั้นสรุปผลรายงานและปรับปรุง (Action) 
                   4.4.1 รวบรวมผลงานนักเรียนตามแฟ้มกิจกรรม 
                   4.4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับ 

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

1 Plan 
 1. ประชุมวางแผน
การเขียนโครงการ 
 2. เขียนโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
 
 
 

           นางสาวอัจฉรา   
นางสาวจุฑามาศ   
นางวรัญญา   
นางสุทธิดา   
นางจันทิมา   

2 Do   
ดำเนินการตาม
กิจกรรม 

             

3 Check 
    1. ประเมินผล
การดำเนินงาน 
    2. นิเทศติดตาม 
โดยสพป.นภ.เขต1
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

            นางสาวอัจฉรา   
นางสาวจุฑามาศ   
นางวรัญญา   
นางสุทธิดา   
นางจันทิมา   
 
 

4 Action 
     1. รวบรวม
ผลงานนักเรียนตาม
แฟ้มกิจกรรม 
     2 สรุปรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

      
 

       

นางสาวอัจฉรา   
นางสาวจุฑามาศ   
นางวรัญญา   
นางสุทธิดา   
นางจันทิมา   
 

 
6. งบประมาณ 
              งบอุดหนุนการศึกษารวมเป็นเงินทั้งสิ้น   45,000 บาท 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได ้

เรียนฟรี 
15 ปี 

รวมเงิน 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวมเงิน 

จัดหาหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 22,000   22,000  22,000  22,000 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 8,000   8,000  8,000  8,000 

วัสดุและครภุัณฑ์ประจำ
ห้องสมุด 

5,000  
 

5,000 
 

 5,000 5,000 

ซ่อมแซมหนังสือ/สื่อ/ครภุัณฑ์
ห้องสมุด 

10,000  
 

10,000 
 

 10,000 10,000 

รวม 45,000   45,000    45,000 

 
 

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

  1.  เพ่ือให้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ
ส่งเสริมผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย 

1. ห้องสมุดผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80  ของการ
ประเมินตัวบ่งชี้
มาตรฐานห้องสมุด 
 

แบบประเมิน
ห้องสมุด 
 

แบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด 

  2. เพ่ือให้ผู้เรียน และครู มี
ส่วนร่วมในใช้ห้องสมุด และ
กิจกรรม ที่จัดขึ้น 
 

2. ผู้ใช้บริการร้อยละ 80  
พึงพอใจต่อห้องสมุด  
หนังสือดี สื่อการเรียนรู้  
ICT ทันสมัย 

- สถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด 
-สำรวจความพึง
พอใจ 
 

-โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
สพฐ. 
-แบบความพึงพอใจ 

  3.  เพ่ือเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองในการรักการอ่าน 
การค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ 
 

6.5 นักเรียนร้อยละ 75 
มีนิสัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

สถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด 
 

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ครู นักเรียน ชุมชน เข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ 
 2.  ห้องสมุดได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดต้นแบบ 
 3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า 
 4.  ขยายต้นแบบให้กับโรงเรียนในศูนย์ฯได้ไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน 
 

 
           (ลงชื่อ)…………….................………….หวัหน้าผู้รับผดิชอบโครงการ 

(นางสาวจุฑามาศ  พร่ำยี่) 
                                                         ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

(ลงชื่อ)…………….................…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอำนวย  เพชรโก) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 

(ลงชื่อ)………………………..................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย   กลยุทธ์ที่   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
สอดคล้องมาตรฐาน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ 1 และ มฐ.ที่ 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  16   พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ   นางคัทลียา   จิตเจริญ, นางกรองแก้ว   พาพินิจ, นายวัลลภ สมบัติใหม่, 

นางปนัดดา การีชุม, นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี, นางประกาย พงศ์รพี,  
นางสุธิดา สุวรรณพิมพ์, นางสาวประมาภรณ์ เขตวัฒนานุสรณ์ 

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

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  เป็นกระบวนการที่ ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   สถานศึกษาจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติในการ
วัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  และเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน สถานศึกษาต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทั้งในระดับชั้นเรียนเพื่อหาคำตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ และในระดับสถานศึกษา  เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
ด้านการเรียนรู้เป็นรายปีและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้น  การวัด
และประเมินผล  จึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย  เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ 
และสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ฉะนั้น    
การวัดและประเมินจึงต้องประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
2.  วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือให้มีข้อมูลจากการวัดและประเมินผลของผู้เรียนที่จะใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.2 เพ่ือนำข้อมูลจากการวัดและประเมินผลมาวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.3 เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลรายงานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.4 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลมาตัดสินผลการเรียน  ตัดสินการเลื่อนชั้นและการเลื่อนช่วง

ชั้นของผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการร่างเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)  

3.2 ครูทุกคนสามารถนำระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนหนองบัววิทยายนไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนว
เดียวกัน 
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3.3 ครูทุกคนสามารถข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยิ่งขึ้น  
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

ผู้รับผิดชอบ 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

1. Plan 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการประชุมกำหนดร่าง
ระเบียบ 
3. ประชุม อบรมคณะครูผู้สอน
ขั้นพื้นฐานทุกคน 

 

 

          

นางคัทลียา  จิตเจริญ 
และคณะ 
 

2. Do 
1. จัดซื้อเอกสาร แบบ ปพ. 
ต่างๆ เช่น ปพ.1 ป., ปพ.1 ม. 
ปพ.2, ปพ. 3 ตามจำนวน
นักเรียนที่คาดว่าจะจบ
การศึกษาในแต่ละปี และ แบบ 
ปพ.4-8 ตามจำนวนนกัเรียนใน
แต่ละปีการศึกษา 
2. นิเทศ ติดตาม กำกบัวธิีการ
วัดและประเมินผลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
ระเบียบวัดผลและประเมินผล
ของโรงเรียน 
3. จัดทำข้อสอบ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นางคัทลียา  จิตเจริญ 
และคณะ 
 

3. Check 
-เก็บรวบรวม ตรวจสอบ
แบบ ปพ.ต่างๆ 
-รายงานผลต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

           

 

นางคัทลียา  จิตเจริญ 
และคณะ 
 

4. Action 
สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ทบทวนการดำเนินงาน 
ปรับปรุง พัฒนา 

     
 

     
 

นางคัทลียา  จิตเจริญ 
และคณะ 
 

 

     5.  งบประมาณ ใช้งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุน จำนวน 80,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมรายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. 
 
2. 

จัดซื้อ จัดหาเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ( ปพ.1-8) 
จัดทำข้อสอบปลายภาค/ปลายปี
การศึกษา 

 30,000 
 

40,000 

10,000  40,000 
 

40,000 

 รวม  70,000 10,000  80,000 
 

7. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

 

ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 
ครูทุกคนวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริง  ตรงตามมาตรฐานใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูทุกคนพัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมินผลให้เหมาะสมและถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

-   ตรวจสอบเอกสาร   
 
-  สังเกตพฤติกรรมของครู / 
ผู้เรียน /ตรวจเอกสาร 
 
-  ตรวจเอกสาร /สัมภาษณ์   
ประเมินโครงการ  
 
-  นิเทศ ตรวจสอบชิ้นงาน   
เอกสาร ตรวจสอบหลักฐาน   
สอบถาม    
 

-  ตรวจ   สังเกต  สอบถาม 
 
-  ตรวจ   สังเกต  สอบถาม  
แฟ้มสะสมผลงาน 
 
-  ตรวจเอกสาร/ สอบถาม 
 
 
-  ตรวจแฟ้มงาน   สังเกต  
สอบถาม 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจการสร้างเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง  
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

8.2 ครูทุกคนสามารถสร้างแบบวัดและประเมินผลได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระของ 
หลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

8.3 ครูทุกคนมีข้อมูลสารสนเทศจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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(ลงชื่อ)  ………………………................ หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ              
            (นางคัทลียา  จิตเจริญ) 
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

(ลงชื่อ)………………………….......…ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอำนวย  เพชรโก) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………...ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ   พัฒนางานทะเบียนวัดผล 
แผนงาน            วิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน       ปีการศึกษา  2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายวัลลภ  สมบัติใหม่  และคณะ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีความมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้มี คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของ  แต่ละระดับการศึกษา  โดยยึดหลัก ความมีเอกภาพด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  กำหนดจุดหมายที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ในภาพรวม 12 ปี  สาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และ ตัวชี้วัด  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของ ชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม ศักยภาพ  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตร
ได้ยืดหยุ่นทั้งด้านเนื้อหาสาระ เวลา  และการ จัดการเรียนรู้   โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรา 26  
ของพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  กล่าวคือ  การวัดผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการปฏิบัติ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  เขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อตรวจสอบการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น ดังนั้นงานวัดผลจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ 

 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน  
          3.1  เพ่ือให้มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน 
          3.2  เพ่ือให้การดำเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียน  ดำเนินไปอย่างถูกต้องเป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน  
          3.3  เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ   
          3.4 ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่องานวิชาการ งานทะเบียนในระดับมากข้ึนไป  
          3.5 ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบงานทะเบียนวัดผล 
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4. วิธีการดำเนินงาน (PDCA) 
 4.1  ขั้นเตรียมการ  (Plan) 
 1)  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติ โครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

2)  จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 
 4.2  ขั้นดำเนินการ (Do) 

1)  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับงานวิชาการ ทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
4.3  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  (Check) 
1)  กำกับติดตาม  ตรวจสอบการดำเนินงาน   
4.4  ขั้นสรุป  รายงานผล  และปรับปรุง  (Action) 
1)  ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

5.  ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ขออนุมัติโครงการและกำหนด
หน้าท่ีรับผดิชอบ 
2) จัดหาทรัพยากรในการ
ดำเนินงาน 

            นายวัลลภ  
สมบัติใหม่ 
และคณะ 

2 Do 
1) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ
งานวิชาการ ทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

            นายวัลลภ  
สมบัติใหม่ 
และคณะ 

3 Check 
1) กำกับติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

            นายวัลลภ  
สมบัติใหม่ 
และคณะ 

4 Action 
1) ประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงาน 

            นายวัลลภ  
สมบัติใหม่ 
และคณะ 
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6. งบประมาณ   ใช้งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุน จำนวน 20,000 บาท 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 - การจัดทำเอกสารงานวิชาการ งานทะเบียน
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(แบบ ปพ.) 

- 5,000 13,000 - 18,000 

2 - ประชุม/ประเมินและสรุปผลโครงการ              - - 2,000 - 2,000 
รวม - 5,000 15,000 - 20,000 

 
8.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพตามขอบข่าย
ภารกิจงานวิชาการ 

- โรงเรียนระบบการ
บริหารจดัการงาน
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพตาม
ขอบข่ายภารกิจงาน
วิชาการ 

- สังเกตการประชุม การมสี่วน
ร่วมของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

- ประเมินสรุปงานราย 

- วิเคราะห์ภายในสถานศึกษา 

- วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น
ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพตามขอบข่าย
ภารกิจงานวิชาการ 

- บันทึกการประชุม  
- แบบประเมินสรุปงาน
รายงาน 
- แบบวิเคราะหภ์ายใน
สถานศึกษา 

- แบบวิเคราะห์ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานวิชาการใหม้ี
ประสิทธิภาพตามขอบข่าย
ภารกิจงานวิชาการ 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการไป
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลของคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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      ลงชื่อ.................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นายวัลลภ  สมบัติใหม่) 
                                            ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

      ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ 
กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อที่ 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พ.ค. 2565 – 31 มี. ค. 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลพรรณ  โคตรวงษา, คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  
ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน  ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจรายวิชานาฏศิลป์ และนักเรียนมีความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลป์อยู่จำนวน
มากแต่นักเรียนยังขาดทักษะและวิธีการทางนาฏศิลป์ นักเรียนจึงจำเป็นต้องมีทักษะและวิธีการทางนาฏศิลป์ที่ถูกต้อง
ตามแบบแผน และในการจัดการเรียนการสอนต้องมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน และในการจัดการแสดงแต่ละครั้งต้องมี
เครื่องประดับ การแต่งกายตามแบบของการแสดงนั้นๆ เพ่ือให้การแสดงนั้นดูสวยงามและถูกต้องตามแบบฉบับการแต่ง
กายของนาฏศิลป์ ผู้แสดงจึงจำเป็นต้องมีเครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง แต่เนื่องจากโรงเรียนยังขาดเรื่องอุปกรณ์การแสดงและ
ชุดการแสดง ที่มีขนาดพอดีตัว ทำให้ลำบากต่อการจัดหาและเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ปกครองในเรื่องการเช่าชุดการ
แสดงจากร้านข้างนอกบ่อยจนเกินไป และนักเรียนควรมีทักษะวิธีการทางนาฏศิลป์ที่ถูกต้องตามแบบแผน ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงได้จัดทำเป็นโครงการพัฒนานาฏศิลป์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ขึ้น ตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน เครื่องประดับการแต่งกายตามแบบของการแสดงนาฏศิลป์อย่าง
เพียงพอ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทย  
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย    
ประยุกต์  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน เครื่องประดับการแต่งกายตามแบบของการแสดงตามความ
ต้องการ 

  2. มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนตระหนักในคุณค่านาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาไทย 

                     2. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
                     3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตาม 

       โอกาส อันเหมาะสม 

   4. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 

  5. นักเรียนมีทักษะวิธีการทางนาฏศิลป์ที่ถูกต้องตามแบบแผน 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 ประชุมวางแผนโครงการ 
      4.1.2 สำรวจความต้องการและความจำเป็น 
      4.1.3 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 ดำเนินการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
                4.2.2 ดำเนินการเสนอขอจัดกิจกรรม 
                4.2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์ทำสื่อการสอน เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย    
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                4.3.1 ติดตาม/ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ 

4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
     4.4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับชอบ หมาย

เหตุ 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

1 วางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน
โครงการ 
1.2 สำรวจความต้องการ
และความจำเป็น 
1.3 กำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2 ดำเนินการ (Do)  
2.1 เสนอโครงการเพ่ือ
อนุมัติ 
2.2 เสนอขอจัดกิจกรรม 
2.3 ดำเนินการจัดหา
อุปกรณ์ทำสื่อการสอน 
เครื่องประดับ เครื่องแต่ง
กาย 
2.4 อบรมนักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ  

3 ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ติดตาม/ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ  

4 ประเมินผลและรายงาน 
(Action) 
4.1 สรุปและรายงานผล
การดำเนินการ 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน  จำนวน   49,000   บาท 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 จัดหา สื่อการเรียน 
การสอน วิชานาฏศิลป์ 

  28,800 
 

 28,800 
 

2 อบรมนักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ 

7,200 6,000   13,000 

3 จัดหา สื่อการเรียนศิลปะ    7,000  7,000 
รวม 7,200 6,000 35,800  49,000 

 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การสอน เครื่องประดับการแต่งกาย 
ตามแบบของการแสดงนาฏศิลป์อย่าง
เพียงพอ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ
ด้านนาฏศิลป์ไทย  
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก หวงแหน
และมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ 
และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ประยุกต์
  

นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมนาฏศิลป์มี
ชุดอุปกรณ์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมทั้งใน
โรงเรียนและร่วมกับ
ชุมชนเมื่อมีผู้ขอ
ความอนุเคราะห์ 

1. จากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2. จากการวัดผลและ
ประเมินผล 
3. สถิติการร่วม
กิจกรรมต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนต่อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการจัดกิจกรรม
นาฏศิลป์ 
 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีชุดรำได้สวมใส่ในโอกาสต่างมากยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกบนเวทีมากขึ้น 
 3. นักเรียนตระหนักในคุณค่านาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาไทย 
 4. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม 
 6. นักเรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 
 7. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย 
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   (ลงชื่อ)                                     หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวนลพรรณ  โคตรวงษา) 
                                        คร ูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
   (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอำนวย   เพชรโก) 
                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
   (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายอนุพนธ์   โสมมีชัย)  
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ         พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มงาน                  งานวชิาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน          มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายวัชรพล  บรรเทาพิษ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ       16 พ.ค. 2565 – 31 มี. ค. 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้  ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้
เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง จิตสำนึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อตอบสนอง  นโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
   โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ  ยอดเยี่ยม 
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4.   ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1วางแผนการดำเนินงาน(Plan) 16   พฤษภาคม  2565 นายอำนวย  เพชรโก 
แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน 1  มิถุนายน  2565 นายอำนวย  เพชรโก 
2.  พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
     2.2  กิจกรรมยุวกาชาด 
     2.3  กิจกรรมชุมนุม               
     2.5  กิจกรรมสาธรณะประโยชน์ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นายวัชรพล บรรเทาพิษ 
คณะทำงาน 
 

3.ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล (Check)   

3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การวัดและ
ประเมินผล 

1  – 10 พ.ค. 2565 นางคัทลียา  จิตเจริญ 

3.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง    การวัด
และประเมินผล 

ทุกครั้งประชุมประจำเดือน คณะทำงาน 

3.3  ประชุมปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ชั้น ป.1- ม.3 

 
4-10  สิงหาคม    2565 

คณะทำงาน 

3.4  จัดเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
ทุกกลุ่มสาระ  

10-26  กรกฎาคม 2565 
10-25  กันยายน 2565 
10-25  มกราคม 2565 
10-20 กุมภาพันธ์ 2566 

คณะครูทุกคน 

3.5  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 
3.6  จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 
3.7  นิเทศ ติดตาม  การวัดและประเมินผล ตารางนิเทศภายใน คณะนิเทศภายใน 

4.1  ตัดสินผลการเรียน ออกหลักฐาน  การศึกษา 
แก่นักเรียน 

มีนาคม  2566 คณะครูทุกคน 
นายทะเบียน 

4.2  สรุป และรายงานผล มีนาคม  2566 คณะทำงาน 
4.3  นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล  ปรับปรุง ตลอดปีการศึกษา กรรมการนิเทศ 
4.4  สรุป  รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566 คณะทำงาน 
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5. งบประมาณดำเนินการ 
ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน  10,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 10,000 - 10,000 
รวม - - 10,000 - 10,000 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล • เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนผ่านการ
ประเมิน95%  

ตรวจสอบรายงานผล แบบประเมิน 
 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 7.2  ครูได้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 7.3  นักเรียนผ่านการประเมิน 95% 
 
                             (ลงชือ่)                                        หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นายวัชรพล  บรรเทาพิษ)          
                                        ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
   (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอำนวย   เพชรโก) 
                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
   (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายอนุพนธ์   โสมมีชัย)                                     
         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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 ชื่อโครงการ    พัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ (LD)  
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่1   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

  ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายยุทธนา  คำทะเนตร, นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี, นางดวง  พันธุพารา,   
                             นางจันทิมา  พันเพียง 

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

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวถึงหลักการว่า
ด้วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาสำหรับ  เช่นเดียวกัน ต้องจัด    
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญและต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพคณะ
ครูผู้รับผิดชอบเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องการเรียนรู้จึงได้พัฒนาแผนการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 

ดังนั้น โรงเรียนหนองบัววิทยายนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตน
ให้สูงขึ้น รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ถึงที่สุด 

 2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การเรียนรู้เฉพาะ

บุคคล 

3.เป้าหมาย 
  3.1 นักเรียนเรียนร่วมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วนการจัดการศึกษาได้ส่งเสริม

และช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้นการจัดกิจกรรมได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

3.2 ผู้เรียนเรียนร่วมมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะบุคคลร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
  4.1ขั้นเตรียมการ(P) 

4.1.1 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
4.1.2 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

  4.2ขั้นดำเนินการ(D) 
4.2.1 จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
4.2.2 จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
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4.2.3 จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนร่วม 
4.2.4 จัดสอนเสริมเป็นรายวิชาตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
4.2.5 วัดและประเมินผลการพัฒนาการทางการเรียนการสอน 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
ผู้บริหารนิเทศติดตามการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามภาระงานโครงการที่กำหนด 
4.4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 

4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
 4.4.2 รายงานโครงการนำเสนอฝ่ายบริหาร 

5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ หมาย

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

1 ขั้นเตรียมการ
(P) 
-ศึกษาบริบท
และสภาพ
ความเป็นไป
ได้ในการ
พัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
 
นายยุทธนา  
และคณะ 
 

 

จัดทำโครงการฯ 
นำเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

            นายยุทธนา  
และคณะ 
 

 

2 ขั้นดำเนินการ 
(Do)  
1.จัดทำแผน (IEP) 
2.จัดทำแผน (IIP) 
3.จัดทำ/จัดหาสื่อ 
4.จัดสอนเสริม 
(IIP) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
นายยุทธนา  
และคณะ 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ หมาย

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

1 5.วัดและ
ประเมินผลการ
พัฒนาการ
ทางการเรียนการ
สอนความเป็นไป
ได้ในการพัฒนา 

  
 
 

          นายยุทธนา  
และคณะ 

 

3 ขั้นนิเทศติดตาม
ผล(C) 
1.ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามการ
ดำเนินงานและ
อำนวยความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม
ของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ให้เป็นไปตาม
ภาระงานโครงการ
ที่กำหนด 

             
คณะ
ผู้บริหาร 

 

4 4.4 ขั้นสรุปและ
ประเมินผล (A) 
1. สรุปประเมิน
โครงการ 
2. รายงาน
โครงการนำเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

            นายยุทธนา  
และคณะ 

 

 
6.งบประมาณ 

เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน  จำนวน  15,000 บาท  
7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 ประชุมผู้ปกครอง  1,000   1,000 
2 ถ่ายเอกสารแบบคัดกรองฯ  2,000   2,000 
3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพ่ือจัดทำ

แบบฝึกสำหรับนักเรียน 
 

- 
7,000 5,000 12,000 

รวม  3,000 7,000 5,000 15,000 
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8.ระดับความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

 - ร้อยละของผู้เรียนเรียนร่วมมีผลการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
บุคคล 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนเรียนร่วมผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
9.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนร่วมที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา 
 
 

 ลงชื่อ            หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ   
            (นายยุทธนา  คำทะเนตร) 
ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

 ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอำนวย  เพชรโก) 

                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ  
             (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1 , 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1, 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรัญญา  สกุณา  จำเริญ พันธุพารา นางสาวกัญธนัช ศรีจันทะ นายนิมิต   บัวระภา     
                               นายยุทธนา  คำทะเนตร  และครูประจำชั้น 

1.  หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นอยา่ง

มาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิด  
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลัก     
ส่วนหนึ่งของปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอ้ือต่อการสร้าง   
ความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
(21st Century Skills) ซึ่งมีผลทำให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่า 
การเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง อีกท้ังสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังประสบ
ปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียนปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาระ   
การเรียนรู้ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย ขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยและการเข้าถึงได้ลำบาก  

ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ เกิดข้ึน อย่างรวดเร็ว 
จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่จะนำเอาเทคโนโลยีการ สื่อสารมาเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัด การศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อ แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้    
จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน  อันจะเป็นการลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับ นักเรียนทุกคน 

จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าว กลุ่มงานบริหารวิชาการจึงได้จัดหาครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึง
สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างกว้างขวาง   
และท่ัวถึง อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. ครูร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

2. ครูร้อยละ 80 สามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

        1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2. นักเรียนที่เรียนด้วย DLIT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 ประชุมจดัทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
                4.1.2 สำรวจอุปกรณ์ DLIT 
                4.1.3 จัดทำแผน/ปฏิทินของโรงเรียน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
                4.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
                4.2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
                        1) จัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ  
4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                 4.3.1 แบบประเมินความสามารถในการใช้สื่อ DLIT 

 4.3.2 ติดตาม และประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ ์
4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
            4.4.1 สรุปผลและรายงานผล 
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5.  ปฏิทินการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
1.2 สำรวจอุปกรณ์ DLIT 
1.3 จัดทำแผน/ปฏิทินของ
โรงเรียน 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
1) จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การใช้สื่อ DLIT   

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมนิผล 
(Check)    
3.1 แบบประเมิน
ความสามารถในการใช้สื่อ 
DLIT 
3.2 ติดตาม และประเมินผล          
การจัดซื้อจดัจ้างวัสดุ-ครุภณัฑ ์

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และ
ปรับปรุง (Action) 
4.1 สรุปและรายงานผล 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  ค่าอุดหนุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท 
 

7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
DLIT 

  25,000 5,000 30,000 

2 จัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์,แพลทฟร์อม 
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนด้วย DLIT 

  20,000  20,000 

รวม   45,000 5,000 50,000 
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8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและ
นักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

ครูร้อยละ 80 สามารถ
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

การนิเทศภายใน 
 

แบบนิเทศภายใน 

2.เพื่อให้ครูสามารถพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้
สูงขึ้น 

ครูร้อยละ 80 สามารถ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

สถิติการเข้าใช้ห้อง
สืบค้นข้อมูล 

 

แบบบนัทึกการเข้าใช้ห้องสืบคน้
ข้อมูล 

3.เพื่อสร้างเครือข่าย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาการศึกษาการ
เรียนการสอนทางไกลผา่น
เทคโนโลยสีารสนเทศDLIT 
อย่างทั่วถึงและเทา่เทียม 

การนิเทศภายใน 
 

แบบนิเทศภายใน 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูใช้สื่อ DLIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

(ลงชื่อ)                                 หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                             ( นางวรัญญา  สกณุา ) 
    ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
                       (ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          ( นายอำนวย   เพชรโก ) 
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
     
                         (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  ส่งเสริมไอทีเพ่ือการเรียนรู้ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1 , 3  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 , 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  31 มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยุทธนา  คำทะเนตร  นายจำเริญ  พันธุพารา  นางวรัญญา  สกุณา   

นางสาวกัญธนัช  ศรีจันทะ  นายนิมิตร  บัวระภา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในโลกแห่งการสื่อสาร สื่อวัสดุ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ต้องมีความทันสมัยทันโลก ทันเหตุการณ์เป็นสื่ อ   
ที่นักเรียนให้ความสนใจ เป็นสื่อที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด สามารถจับต้องได้โดยสัมผัสทั้ง 5   จากสภาพปัจจุบันโรงเรียน
หนองบัววิทยายน มีสื่อและนวัตกรรมไม่เพียงพอแก่ความต้องการ บุคลากรยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพ     
มีแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวกสบายในการแสวงหาความรู้    
จึงต้องจัดหาสื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ทันสมัยและมีบทบาทสำคัญ
ที่สุด แต่อย่างไรก็ตามลำพังการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเดียวไม่สามารถจะจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้ ฉะนั้น   
จึงควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อและใช้สื่อนวัตกรรมด้วย และเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน  ข้อที่ 1 คือ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็น
เครื ่องมือในการแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ควบคู ่กับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้เป็นครู  
มืออาชีพ มีความสามารถ   ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย จึงต้องจัดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียน 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ครูร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

3.3 โรงเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของครู    
และนักเรียน   
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3.4 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ด้วยตนเองในระดับดีมาก 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขัน้เตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 ประชุมจดัทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
                4.1.2 สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
                4.1.3 จัดทำแผน/ปฏิทินของโรงเรียน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
                4.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
                4.2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 

   1) จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
            2) จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                        3) จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
                        4) เช่าสญัญาณอินเตอร์เน็ต 
                        5) ให้บริการอินเตอร์เน็ตครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูล 
                        6) จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                 4.3.1 แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.3.2 ติดตาม และประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ ์
4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 

            4.4.1 สรุปผลและรายงานผล 
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5.  ปฏิทินการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
1.2 สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
1.3 จัดทำแผน/ปฏิทินของโรงเรียน 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งาน 
2.2ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
 -จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
-จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
-จัดซื้ออุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
-เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
-ให้บริการอินเตอร์เน็ตครูและ
นักเรียนในการสืบค้นข้อมูล 
-จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลย ี

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 

(Check)    
3.1 แบบประเมนิความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
3.2 ติดตาม และประเมนิผล          
การจดัซ้ือจัดจ้างวัสด-ุครุภัณฑ ์

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง 

(Action) 
4.1 สรุปและรายงานผล 

 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

6.  งบประมาณ 

    - เงินอุดหนุน       จำนวน      50,000.00     บาท  
 - เงินเรียนฟรี 15 ปี      จำนวน    169,250.00     บาท 
                                   รวมเงินทั้งสิ้น         219,250.00     บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

รายการ 

งบประมาณ 
หมวดเงินงบประมาณ หมวดเงินค่าใช้จ่าย 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

รวมเงิน ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวมเงิน 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

50,000 169,250 219,250   169,250 50,000 219,250 

รวม 50,000 169,250 219,250   169,250 50,000 219,250 

 

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือการ
ประเมิน 

1.เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยี   ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ 80  สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศภายใน 
 

แบบนิเทศภายใน 

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้
บริการอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูล 

สถิติการเข้าใช้ห้อง
สืบค้นข้อมูล 
 

แบบบันทึกการเข้าใช้
ห้องสืบค้นข้อมูล 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้เต็มตามศักยภาพ 
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   (ลงชื่อ)                               หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ                               
          ( นายยุทธนา  คำทะเนตร ) 

    ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
                         (ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          ( นายอำนวย   เพชรโก ) 
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
     
 
                         (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ                    ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1       
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565   –  31  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี ,นางสุทธิดา  ไชยพะยวน,นางพัชรา  วงษ์จันทร์, 

นางสาวจุฑามาศ  พร่ำยี่ ,นางสาวหนึ่งฤทัย  บุคคละ, นางสาวอัจฉรา  สอนชา, 
นายสุวัฒน์  นาทันตอง และนางสาวประมาภรณ์  เขตวัฒนานุสรณ์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  มีโนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ จาก
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของโรงเรียนหนองบัววิทยายนทางการเรียนไม่มีค่าพัฒนาการ จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามสภาพปัญหาของโรงเรียนและผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดว่าเมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้นต้องมีทักษะด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และ
การเขียน    เป็นอย่างดี มีนิสัยรัก  การอ่านและร่วมแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านและ
การเขียน    นับได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว ยังส่งผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนอ่ืน ๆ ในหลักสูตรอีกด้วย 
แต่ในสภาพปัจจุบัน พบว่า นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนยังมีปัญหาด้านการอ่านการเขียนอีกมาก เช่น  อ่านไม่
ออก อ่านไม่คล่อง หรืออ่านไม่เป็น เขียนไม่ได้ และเขียนไม่ถูกต้อง ซึ่งโรงเรียนหนองบัววิทยายนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหาและนโยบายดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิต
ทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู ่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู ้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัด
การศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่  การพัฒนาทักษะชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการเรียน  การสอนภาษาไทยของโรงเรียนหนองบัววิทยายนสู่มาตรฐานระดับสากล อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
 โรงเรียนหนองบัววิทยายนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการอ่าน        
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ    
และมีค่าพัฒนาการ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้        
อ่านคล่องเขียนคล่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนลดลงอย่างน้อย       
ร้อยละ 3 
 2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาไทยให้มีศักยภาพเต็มตามศักยภาพตนเองสูงสุด 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากลายทัดเทียมกับการจัดการศึกษาระดับสากล 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 3.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง         
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบ        
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 3.3 ครูผู้สอนภาษาไทย ร้อยละ 95 สามารถผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน     
การเขียน และ/หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีคุณภาพ 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  

4.1.1 สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็น 
4.1.2 วางแผนการจัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม  

 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
4.2.1 ขออนุมัติโครงการ 
4.2.2 กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   4.2.2.1กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
       1) ครูจัดทำแบบฝึกทักษะเสริมทักษะการอ่านการเขียน/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
       2) จัดทำเครื่องมือทดสอบ(ภาคเรียนละ1ครั้ง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

         3) ตรวจสอบ/ประเมินผล 
       4) สรุปรายงานผล    

      4.2.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
         1) จัดทำแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน (รายชั้น) 
         2) ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง) 
         3) ตรวจสอบ/ประเมินผล 
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         4) สรุปรายงานผล 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

ประเมินผลการดำเนินงาน 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
  สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 Plan 
1. สำรวจ
ข้อมูลพื้นฐาน
และความ
ต้องการจำเป็น 
2. วาง
แผนการจดัทำ
โครงการ 
แต่งตั้งคณะ 
ทำงานในแต่
ละกิจกรรม 

             
ยุพาพรรณ 
จันทร์ศรี 
และคณะ 

 

2 Do  
2.1กิจกรรม
อ่านออกเขียน
ได้    
2.1.1 ครู
จัดทำแบบฝึก
ทักษะเสรมิ
ทักษะ 
2.1.2 จัดทำ
เครื่องมือ
ทดสอบ ฯ 
2.1.3 
ตรวจสอบ 
2.1.4 สรุป
รายงาน 
สรุปรายงานผล 

             
 
 
 
ยุพาพรรณ 
จันทร์ศรี 
และคณะ 
 
ครูภาษาไทย  
ทุกคน 
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 2.2 กจิกรรม
ส่งเสริมการ
อ่านคิด
วิเคราะห์ และ
เขียน 
2.2.1 จัดทำ
แบบประเมิน
ทักษะการ 
2.2.2 ประเมิน
การอ่านคิด
วิเคราะห์และ
เขียน (ภาค
เรียนละ 2 
ครั้ง) 
2.2.3 
ตรวจสอบ/
ประเมินผล 
2.2.4 สรุป
รายงานผล 

             
 
 
 
 
 
ยุพาพรรณ 
จันทร์ศรีและ 
 
คณะครู 
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุพาพรรณ 
จันทร์ศรีและ 

 

3. Check    
1. ประเมินผล
การดำเนินงาน 

             
ยุพาพรรณ 
จันทร์ศรีและ
คณะ 

 

4. Action 
1. สรุป/
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

             
ยุพาพรรณ 
จันทร์ศรีและ
คณะ 

 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน   100,000  บาท 
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
   1.ครูจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการอ่านการเขียน  
   2.จัดทำเครื่องมือทดสอบ  
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1   – ชั้น ม.3 

    
 
 

20,000 

 
48,000 

 
10,000 

 
 
 
 
 

 
48,000 

 
30,000 

2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  3,000 17,000  20,000 
3. ประเมินโครงการ   2,000  2,000 

รวมงบประมาณ  23,000 77,000  100,000 
 
8.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนหนอง
บัววิทยายนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ และมีค่า
พัฒนาการ 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร และนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการอ่านการเขียนลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ 3 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และ
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการ
เขียนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อ
เทียบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ทดสอบ 
ประเมิน 

 
 
 
 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

 
 
 
 
 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านภาษาไทยให้มีศักยภาพ

1.ครูผู้สอนภาษาไทย          ร้อย
ละ 95 สามารถผลิตสื่อ/นวัตกรรม

นิเทศ
ภายใน 

แบบบันทึก 
การนิเทศภายใน 
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เต็มตามศักยภาพตนเองสูงสุด สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายทัดเทียมกับการจัด
การศึกษาระดับสากล 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน และ/หรือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนที่มีคุณภาพ 

 
วิจัย 

 

รายงานวิจัย 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
 9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
 9.3 นักเรียนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 

 
                          ลงชื่อ                                       หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี) 
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน             

 
 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายอำนวย  เพชรโก) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ                    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  31  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี, นางกรองแก้ว  พาพินิจ,  นายศรีธาตุ  ศรีสรณ์,  

           นางปนัดดา  การีชุม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย
สำคัญของการจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ      
การส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้สนองนโยบาย
ดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง     8 กลุ่มสาระ ฯ ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 และเพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของ
นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ ให้สูงขึ้น และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้น 
ร้อยละ 5 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
 2.2 เพื่อเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
3.เป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สูงขึ้นร้อยละ 5  
 
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  

ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับทราบผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการ 
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
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4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
4.2.1 ประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือกำหนดทิศทางและ

วางแผนการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.2.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนนน้อย 
  4.2.3 ครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.2.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมตามปฏิทินที่โรงเรียนจัดให้ 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

4.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 สอบข้อสอบมาตรฐานกลางและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
4.3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.3.3 กลุ่มบริหารวิชาการนิเทศติดตามโครงการ 

 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
  4.4.1 สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน 
  4.4.2 ปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 Plan 
1. ครูสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 รับทราบผล 
(O-Net) 

             
หน.กลุ่มบริหารวิชาการ 
ครูสายชั้นมัธยมศึกษา
ทุกคน 

2 Do  
1.ประชุม
คณะทำงาน 
2.วิเคราะห์สาระ
การเรียนรู้ที่
นักเรียนได้
คะแนนน้อย 
3.ครูผู้สอน
ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู ้
4.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการสอน
เสริมตามปฏิทินที่
โรงเรียนจัดให้

  

            หน.กลุ่มบริหารวิชาการ 
ครูสายชั้นมัธยมศึกษา
ทุกคน 
ครูสายชั้นมัธยมศึกษา
ทุกคน 
 
 
ครูสายชั้นมัธยมศึกษา
ทุกคน 
 
นร.ชั้นม.1-3 
ทุกคน 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน  (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

3. Check    
1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 
สอบข้อสอบมาตรฐาน
กลางและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ 
2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ 
O-Net 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. กลุ่มบริหารวิชาการ
นิเทศติดตามโครงการ 

            ครูสายชั้น
มัธยมศึกษาทุกคน 

 

4. Action 
1. สรุปผล/รายงานผล
การดำเนินงาน 
2. ปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ 

             
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณเงินอุดหนุน  จำนวน 12,000 บาท 
 
7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
 (ครูวิชาหลัก 4 วิชา  3,000 บาท) 

 12,000 
 
 

  12,000 
 

รวมงบประมาณ  12,000   12,000 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

การประเมิน 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 
กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
  

นักเรียนชั้นม.1-2 ร้อย
ละ 85 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
 

ประเมินจากการทดสอบ 
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
และการทดสอบของแต่
ละรายวิชา 

แบบประเมิน 

2. เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้
สูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 

นักเรียนชั้น ม.3 ร้อยละ 
85 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5 ทุกวิชา 
 

ประเมินจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-Net) 

แบบประเมิน 
แบบรายงานผลจาก 

สทศ. 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
 9.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  
 

                           ลงชื่อ                                       หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี) 

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

    ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายอำนวย  เพชรโก) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ พัฒนาความสามารถด้านการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทย์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยุทธพงษ์ เครือแดง คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล  
  การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และ
ต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี 
 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1  เพ่ือยกระดับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความเก่ง และมีความสุข เกิดสมรรถนะสำคัญและคุณธรรมอันพึงประสงค์  
 
3. เป้าหมาย  
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 90  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีค่า
พัฒนาการ 
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  

ครรูะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับทราบผลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1   
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  

4.2.1 ประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือกำหนดทิศทางและ
วางแผนการดำเนินการยกระดับความสามารถด้านการอ่านออก (RT) 

4.2.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนนน้อย 
  4.2.3 ครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.2.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมตามปฏิทินที่โรงเรียนจัดให้ 
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 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
4.3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT)  
4.3.3 กลุ่มบริหารวิชาการนิเทศติดตามโครงการ 

 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
  4.4.1 สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน 
  4.4.2 ปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 
ที ่ กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม

ช้ีแจง
โครงการ 

            คณะบริหาร
นายยุทธพงษ์ 
เครือแดง 

2 แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

            คณะบริหาร 

3 ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

            นายยุทธพงษ์ 
เครือแดงและ
ครูชั้น ป.1 

4 ประเมินผล             ผู้รับผิดชอบ 
5 สรุป 

รายงานผล 
            ผู้รับผิดชอบ 

 
6. งบประมาณที่ใช้  จากหมวดเงินอุดหนุนการศึกษา จำนวน 12,000 บาท 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

  จัดทำเอกสารแบบฝึก
พัฒนาการทดสอบระดับชาติ 
(RT)  

 12,000 
 

 
 

 12,000 

รวม  12,000   12,000 
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8.  การประเมินผล 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือให้ผู้สอนได้จัดทำ 
และใช้นวัตกรรมแบบฝึก 
และเทคนิควิธีการต่างๆ
ในการพัฒนาผู้เรียน  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีความเก่ง และมี
ความสุข เกิดสมรรถนะ
สำคัญและคุณธรรม 
อันพึงประสงค์  
3. ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  ความพึงพอใจของ
นักเรียน 
2.  ผลการทดสอบการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. ทดสอบการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบทดสอบการเรียนรู้ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
      ลงชื่อ..............................................หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นายยุทธพงษ์ เครือแดง) 
           หัวหน้าสายชั้น ป.1 
   

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

           (นายอำนวย เพชรโก) 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 

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

                    (นายอนุพนธ์ โสมมีชัย)  

   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน   
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ชื่อโครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยสื่อนวัตกรรม   

     วธิีการที่หลากหลาย  โดยน้อมนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรธีลา  ลาดเหลา และคณะคุณครูสาย ป. 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกับ
การเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียน   โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับนโยบาย
ดังกล่าว จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ    

จากการศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติ (NT )ในรอบปีที่ผ่าน
มาพบว่าผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบอยู่ในระดับดี ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพียง 64 %ซึ่งโรงเรียนหนอง
บัววิทยายนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มระดับค่าเฉลี่ย
ของคะแนนและเพ่ิมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ50 ให้มีค่าเพ่ิมข้ึน จากเดิม 5% 

  ในการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน  ยังพบ
ปัญหาด้านความเข้าใจเรื่องที่อ่าน การหาเหตุและผล  ส่วนด้านการคำนวณ ยังพบปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ และการแก้
โจทย์ปัญหา และผลทดสอบ NT นักเรียนบางรายมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  นับเป็นปัญหาเร่งด่วน  จึง
จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 
    

2.1 เพ่ือยกระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT)   
2.2 เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT)   

 
3. เป้าหมาย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน  219 คน 
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4.   ขั้นตอนการดำเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  - แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพ่ือเตรียมวางแผนการดำเนินโครงการ 
  - มอบหมายงาน และหน้าที่รับผิดชอบ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
  - ประชุม plc เพ่ือหาวิธีการยกระดับ NT  
  - วิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับ NT 
  - รวบรวมข้อสอบและจัดทำเครื่องมือในการยกระดับ NT  
  -  ใช้เครื่องมือในกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริม 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
  - นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
  - เปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 4.4 ขั้นสรุป  รายงานผล และปรับปรุง ( Action )  
  - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
  - ปรับปรุงโครงการ 
  - ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป 
5. ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 หมาย

เหตุ 

เม
.ย

.    พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. ผู้รับผิดชอบ 

1 Plan 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 
-ประชุม มอบหน้าท่ี 

            

นางพรธีรา       
     ลาดเหลา 
พร้อมคณะครสูาย 
ป. 3 

 

2 Do 
-Plc เพื่อหาวิธีการ  
-จัดทำเครื่องมือ แบบฝึก 
- นำแบบฝึกไปใช้ในห้องเรียน             

 
 

คณะคณุครู 
สายป.3 

 

3 Check 
-นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
-เปรียบเทียบผล             

นางพรธีรา       
      ลาดเหลา 
 

 

4 Action 
--สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
- ปรับปรุงโครงการ             

นางพรธีรา       
      ลาดเหลา 
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6. งบประมาณ 
- ใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนการศึกษา    จำนวน  16,000 บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 

 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 จัดทำแบบฝึก 
   - ด้านคำนวณ 
   - ด้านภาษาไทย 

-  
8,000 
8,000 

   
8,000 
8,000 

รวม - 16,000   16,000 
 

 
9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการ
ประเมิน 

2.1 เพ่ือยกระดับค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (NT)   

 

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเพ่ิมขึ้น 

5% 

 
ตรวจผลการสอบNT 

  
    ข้อสอบ 
 

2.2 เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(NT)   

 

จำนวนนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50 เพ่ิมขึ้น 5% 

 
ตรวจผลการสอบ NT 

 
    ข้อสอบ 

 
 

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(NT )เพ่ิมข้ึน 
7.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึน  
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      (ลงชื่อ)                                   หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ                     
                  (นางพรธีรา  ลาดเหลา )          
                                    ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
         (ลงชื่อ)                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 
      (ลงชื่อ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ          ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
แผนงาน              วิชาการ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2565  -  มีนาคม พ.ศ. 2566  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลพรรณ  โคตรวงษา  และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล  

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย
สำคัญของการจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้สนองนโยบาย
ดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง  8 กลุ่มสาระ ฯ ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 และเพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้นร้อยละ 
3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน จึงได้จัดทำโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ ให้สูงขึ้น และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 3 

      2.2 เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

3.เป้าหมาย   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 

สูงขึ้นร้อยละ 3 
 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
      4.1.1 ครูรับทราบผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-Net) 
      4.1.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ/ขออนุมัติโครงการ 

       4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
        4.1.4 ประชุมหารือ ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 เสนอโครงการขออนุมัติต่อทางโรงเรียน 
                4.2.2 ประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือกำหนดทิศทางและวาง
แผนการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      4.2.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่นักเรียนได้คะแนนน้อย 
      4.2.4 ครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

       4.2.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมตามปฏิทินที่โรงเรียนจัดให้  
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

     4.3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบข้อสอบมาตรฐานกลางและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
               4.3.2 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     4.3.3 กลุ่มบริหารวิชาการนิเทศติดตามโครงการ 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
      4.4.1 สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน 

     4.4.2 นำข้อมูลจากการทำโครงการมา ประชุม ปรึกษาหาแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีต่อไป 
               4.4.3 จัดเตรียมทำแผนงานและโครงการ ในปีการศึกษาต่อไป 

 5. ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับชอบ หมายเหตุ 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)  
1.1 ครูรับทราบผลการ
ทดสอบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) 
1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ/ขออนุมัตโิครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรม 
การดำเนินการ 
 1.4 ประชุมหารือ ช้ีแจง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
หน.กลุ่มบริหาร
วิชาการ และ 

คณะครู 
สายชั้นป.6 

 
นางสาวนลพรรณ 

โคตรวงษา 
 

หน.กลุ่มบริหาร
วิชาการ และ 

คณะครู 
สายชั้นป.6 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับชอบ หมายเหตุ 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

2  ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 เสนอโครงการขอ
อนุมัติต่อทางโรงเรียน2.2 
ประชุมคณะทำ งานกลุ่ม
บริหารวิชาการ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้พื่อกำหนดทิศทาง
และวางแผนการดำ เนิน
การยกระดับผล สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน2.3 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วเิคราะห์
สาระการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่นักเรียนได้
คะแนนน้อย 
2.4 ครูผู้สอนออก แบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และกิจกรรม
การจัดการเรยีนการสอน 
 2.5 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการสอนเสริม
ตามปฏิทินท่ีโรงเรียนจัด
ให ้
 

  

    
 

      
นางสาวนลพรรณ 

โคตรวงษา 
 

หน.กลุ่มบริหาร
วิชาการ และ 

คณะครู 
สายชั้นป.6 

 
 
 
 

คณะครู 
สายชั้นป.6 

 

 

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)    

3.1 นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 สอบข้อ สอบ
มาตรฐานกลางและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

          
 

  
 

นักเรียนชั้นป.6 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับชอบ หมายเหตุ 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

3 3.2 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบ 
O-Net 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
3.3 กลุ่มบริหารวิชา การ
นิเทศติดตามโครงการ 

         
  

 นักเรียนช้ันป.6 
 
 
 

กลุ่มบรหิารวิชา 
 
 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผลและ
ปรับปรุง(Action) 

 4.1 สรุปผล/รายงานผล
การดำเนินงาน 
 4.2 นำข้อมูลจากการทำ
โครงการมา ประชุม 
ปรึกษาหาแนวทางเพื่อ
พัฒนารูปแบบกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 ในปีต่อไป 

           
 

นางสาวนลพรรณ 
โคตรวงษา 

และ 
คณะคร ู

สายชั้นป.6 
 

 

4  4.3 จัดเตรียมทำแผนงาน
และโครงการ ในปี
การศึกษาต่อไป  

          

 

นางสาวนลพรรณ 
โคตรวงษา 

และ 
คณะคร ู

สายชั้นป.6 

 

 

6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษา   จำนวน   16,000   บาท 

 
 
 
 



127 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานวิชาการ) โรงเรยีนหนองบัววิทยายน 
 

7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระฯ สูงขึ้นร้อยละ 3 

ร้อยละ 80 

ประเมินจากการทดสอบ 
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 

และการทดสอบของแต่ละ
รายวิชา 

แบบประเมิน 

2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-Net) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 80 
ประเมินจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
แบบประเมิน 

แบบรายงานผลจาก 
สทศ. 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
9.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน
อุด

 ห
นุน

 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เรีย
นฟ

รี 1
5 

ปี 

รว
มเ

งิน
 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

ค่า
ใช

้สอ
ย 

ค่า
วัส

ดุ 

รว
มเ

งิน
 

 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อ นวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

16,000   16,000  16,000  16,000 

รวม 16,000   16,000  16,000  16,000 
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             (ลงชื่อ).......................................... หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางสาวนลพรรณ  โคตรวงษา) 
                                                                 ตำแหน่ง   คร ู
 
 
                          (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                           (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

              (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                              ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  ข้อที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องมาตรฐาน มาตรฐานที่  1 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ  นางฤทัย   พันธุพารา  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
   หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข มีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้พัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาต่างประเทศทั้งด้านคำศัพท์และการสื่อสาร ใน
สภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) มีผลการเรียนยังไม่น่า
พอใจ ผลการประเมินทักษะภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชาติ โอเน็ต ยังอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 50 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการจัดการเรียนการสอนที่จะบรรลุผลได้ สื่อการเรียนการสอน เป็นปัจจัยสำคัญ
อย่างหนึ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้บรรลุเป้าหมาย 
โรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงดำเนินการโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เหมาะสมกับนักเรียน และเนื้อหาที่ครูจัดการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือผลิตสื่อ  นวัตกรรม  และเทคนิควิธีการต่างๆในการพัฒนาการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้ครูนำสื่อ  นวัตกรรม  และเทคนิควิธีการต่างๆในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 2.3 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนร้อยละ  85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ 2.5 
 3.2 ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 3.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในระดับมาก 
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4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 4.1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
      4.1.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
      4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
      4.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
      4.2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
  1) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2) ดำเนินงานจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
      4.3.1 ติดตาม และประเมินผล 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง ( Action ) 
  4.4.1 สรุปผล และรายงานผล 
5. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
ที่ 

 
กิจกรรม 

 

ปีการศึกษา2565  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

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

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมจัดทำ
โครงการเพื่อขออนุมัต ิ

             
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน 
2. ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
3. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

             
 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
 ( Check ) 
ติดตามและประเมินผล 

             
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง ( Action 
) 
สรุปและรายงานผล 

             
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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6. งบประมาณ  จากหมวดเงินงบประมาณ ค่าอุดหนุนการศึกษา จำนวน  80,000  บาท 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 
 
2 

จัดทำสื่อประกอบการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

  
 

25,000 

 
50,000 
5,000 

  
50,000 
30,000 

รวม  25,000 55,000  80,000 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ 2.5 
2. ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อสื่อ
และนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ  80 
ระดับมาก 

1. ตรวจสอบแบบ
รายงานผลสัมฤทธิ์ 
2. ตรวจนับ
แบบสอบถาม 
3. ตรวจสอบ
แบบสอบถาม 

1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
3. แบบสอบถามเจตคติ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
    (ลงชื่อ)                                     หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางฤทัย     พันธุพารา ) 
       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
    (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ   
     ( นายอำนวย    เพชรโก ) 
     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน  
 
     (ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ   
     ( นายอนุพนธ์     โสมมีชัย )  
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน  
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ชื่อโครงการ        ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน       วิชาการ  
สอดคล้องกลยุทธ์          กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1    
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม 2565  -  31  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางคัทลียา  จิตเจริญ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
1.หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับต่างๆ ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคม  ศาสนา และวัฒนธรรม ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญ 

ของการพัฒนานักเรียน อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  สังคม  สติปัญญา  และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์ 

และการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับวิทยาการใหม่ ๆ  เพ่ือนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นการพัฒนา

การศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรง  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนหนองบัววิทยายน  จึงจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้น 

2.วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดหา ผลิต สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2 เพ่ือให้จัดกิจกรรมเสริมทักษะแก่นักเรียน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างประสบการณ์ 

ให้แก่นักเรียน 

3.เป้าหมาย       

3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

3.2 นักเรียนร้อยละไม่น้อยกว่า 80 มีความพึงใจในรูปแบบการสอนและกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น 

3.3 ครู และนักเรียนผลิตสื่อ นวัตกรรมได้อย่างน้อยคนละ  1 ผลงาน  

4.การดำเนินงาน 

  4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
4.1.1 ประชุมวางแผนโครงการ 
4.1.2 สำรวจความต้องการและความจำเป็น  
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           4.1.3 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
     4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 

4.2.1 ดำเนินการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
     4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4.3.1 ติดตาม/ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ    
     4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action)  

4.4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินการ  
5.ขั้นตอนการดำเนินการ 

ระยะเวลากิจกรรม 
ปีการศึกษา  2565 ผู้รับผิดชอบ

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

1.เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

        

นางคัทลียา  จิตเจริญ 
และคณะ 

2.ดำเนินงานตาม โครงการ         

3.ประเมินผลการ 
ดำเนินงาน 

        

4.สรุป และรายงาน ผล         
 

6.งบประมาณ  จากหมวดเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  จำนวน 42,000 บาท 
 
7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 

ประกอบการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
หมวดรายจ่าย รายจ่าย 

อ่ืน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในห้องเรียน 
  42,000  42,000 

 รวมทั้งสิ้น   42,000  42,000 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  วิธีการ เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
 

2. นักเรียนร้อยละไม่น้อยกว่า 80 มีความ
พึงใจในรูปแบบการสอนและกิจกรรมที่ครู
จัดขึ้น 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
3.ครู และนักเรียนผลิตสื่อ นวัตกรรมได้

อย่างน้อยคนละ  1 ผลงาน  

 

สังเกต แบบสังเกต 

    
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ 

9.3 ช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กเกิดความพร้อมและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี 

 
   (ลงชื่อ)..................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางคัทลียา  จิตเจริญ) 
                                    ตำแหน่ง ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
   (ลงชื่อ) ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายอำนวย   เพชรโก) 
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายอนุพนธ์   โสมมีชัย)  
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ               ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงาน                              แผนงานวิชาการ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร                กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

                                ตวับ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ลักษณะโครงการ                      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ               พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกิตติพงษ์  คล่องดี  ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพราราช  และนายวัชรินทร์  มูลสาร 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545  กำหนดหลักการ
และจุดมุ่งหมายไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกลุ่ม
สาระที่มีบทบาทในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้พัฒนาการตามวิวัฒนาการของโลก พัฒนานักเรียนให้เป็นคนมี
เหตุและผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
เล่น การออกกำลังกาย มีความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการเล่นเป็นทีมได้  

   โรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้มีการแสดงออกที่
สร้างความเชื่อและแสดงออกทางด้านทักษะกระบวนการในการเล่นกีฬาซึ่งเป็นทักษะที่เล่นเป็นทีมและที่เป็นทักษะ
เฉพาะตัว จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักการทำงาน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการสอนสอนวิชาพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการเล่นกีฬาตามมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายของโรงเรียน 

   เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกลุ่มสาระที่ต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางพลศึกษา
และอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในห้องเรียน เนื่องจาก
มีการชำรุดและเสียหายตามสภาพการใช้งานในแต่ละปีการศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการกีฬาในระดับต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการนี้ 
เพื่อที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะได้ความรู้สูงสุด สามารถพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
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2 .วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาได้อย่างมีความสุข
และเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
          2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
           2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 
  
3. เป้าหมาย  
       3.1 นักเรียนร้อยละ  95  มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาและได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขและเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
       3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       3.1.3 นักเรียนร้อยละ 95 ของทุกระดับชั้น มีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
 
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
                4.1.2. จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ  
                4.1.3 สำรวจข้อมูลความต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางพลศึกษาหรืออุปกรณ์กีฬาของแต่ละสายชั้น 

  4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)    
                4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
                4.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางพลศึกษาหรืออุปกรณ์กีฬาของทุกสายชั้น 
                4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา 
                4.2.4 เข้าร่วมกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับศูนย์เครือข่าย เมือง 1 
 4.3 ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
               4.3.1 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของครูและนักเรียน 
       4.3.2 จัดทำแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

     4.3.3 สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา 
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 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
                4.4.1 ปรับปรุงโครงการ 
      4.4.2  สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

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

1 ขั้นเตรียมการ 
(Plan)                
1.1 จัดทำแผนเพื่อ
ขออนุมัติโครงการ 

 
 
/ 

 

            
 
กิตติพงษ ์
 

 

 2 ขั้นดำเนินการ 
(Do)  
2.1 สำรวจข้อมูล
ความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ทางพล
ศึกษาหรืออุปกรณ์
กีฬาของแต่ละสาย
ช้ัน 
2.2 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน 
2.3 จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ทางพล

ศึกษาหรืออุปกรณ์

กีฬาของทุกสาย

ช้ัน 

2.4 จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
พลศึกษา 
2.5 เข้าร่วมกีฬา
ระดับศูนย์ เมือง 1 

 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
ครูพลศึกษา 

 
 
 
 
 
กิตติพงษ ์
 
 
ครูพลศึกษา 

 
 
 
 
 
ครูพลศึกษา 
 
 
 

กิตติพงษ์ 

  

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
(Check) 

            
 
 

 
/ 

 
 
 
 

วัชรินทร์ 
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3.1 จัดทำแบบ
ประเมินผลความ
พึงพอใจของครู
และนักเรียน 
3.2 จัดทำแบบ
ประเมินผลความ
พึงพอใจของครู
และนักเรียน 
3.3 สรุปผลการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 
ในรอบปีการศึกษา 

 

 
/ 
 
 
 
/ 

 

 
วัชรินทร์ 
 
 
 
วัชรินทร์ 

4 สรุป รายงานผล 
และปรับปรุง 
(Action) 
4.1 ปรับปรุง
โครงการ 
4.2 สรุป/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

            
 
 

/ 
 
/ 

 
 

 

พรเทพ 
 
 

พรเทพ 

 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณของสถานศึกษา  จำนวน    7,000    บาท 
 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางพลศึกษา
และอุปกรณ์กีฬา 8 สายชั้น 

- - 7,000 - 7,000 

รวม - - 7,000 - 7,000 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
1. 1  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์
กีฬาให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมในการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาได้อย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 95 
 

- สังเกต 
- บันทึกพฤติกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
น้ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ 90 
 

- สังเกต 
- บันทึกพฤติกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้น มีนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติตนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 95 
 

- สังเกต 
- บันทึกพฤติกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนทุกระดับชั้น มีนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นใจในการแสดงออกทางการกีฬาอย่างเหมาะสม นักเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติตนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆได้อย่างเหมาะสม   
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                              (ลงชื่อ)..................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                          ( นายกิตติพงษ์   คล่องดี  ) 
                                                ตำแหน่ง   ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

                  (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          ( นายอำนวย   เพชรโก )  
                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

              (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ   นำนักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้  
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์  ข้อที่ 2   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพย์สุดา  หาระคุณโน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต           
อีกทั้งรัฐบาลดำเนินกลยุทธ์เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 4 กิจกรรมคือ การเข้าค่ายวิชาการ การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ              
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนองกลยุทธ์ดังกล่าว โรงเรียนหนองบัววิทยายน  จึงจัดโครงการนำนักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง หรือศึกษาจากผู้มีความรู้เฉพาะด้านนั้น ๆ 
บูรณาการการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1  นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3.2 นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ในระดับ ดี 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลา 

4.1 ข้ันเตรียมการ (P)  
     4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ.  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ 

ผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  บริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
               4.1.2  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
           4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 

       4.2.1 ขออนุมัติโครงการ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
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                4.2.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
      4.2.3  ดำเนินงานตามโครงการฯ  

            4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
                       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  ติดตาม การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 
             4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
                      4.4.1  สรปุประเมินโครงการ 
                      4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอ ฝ่ายบริหาร  
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ศึกษานโยบาย 
จัดทำโครงการ 

            คณะทำงาน 

2 Do  
ขออนุมัติโครงการ 
ดำเนินการตาม
กิจกรรม   

            คณะทำงาน 

3 Check 
นิเทศ  ติดตามผล
การดำเนินการ   

             
คณะนิเทศ 

4 Action 
สรุป/รายงานผล
การดำเนินงาน    

            คณะทำงาน 
 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ (เงินเรียนฟรี 15 ปี )  จำนวน  323,510   บาท 
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาย ปฐมวัย   31,520  31,520 

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาย ป.1   33,000  33,000 

3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาย ป.2   37,230  37,230 

4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาย ป.3   43,600  43,600 

5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาย ป.4   46,600  46,600 

6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาย ป.5   39,240  39,240 

7 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาย ป.6   34,400  34,400 

8 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายมัธยมศึกษา   57,920  57,920 

รวม  323,510  323,510 

 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 -ตรวจแบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

2. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรยีน   ร้อยละ  80  
 ในระดับ ด ี

-ตรวจนับแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์มากข้ึน 
 9.2 นักเรียนมีการพัฒนาด้านความคิด มีความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางดวงจันทร์  แดงนา)      (นายยุทธพงษ์  เครือแดง) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน     ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นอนุบาล                           ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                      
  
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางประกาย  พงศ์รพี)      (นางมัณฑนา  คล่องดี) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน     ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                      
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางวรัญญา  สกุณา)      (วาที่ ร.ต.พรเทพ  โพราราช) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน         ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                      
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายวัชรพล  บรรเทาพิษ)     (นายสุวัฒน์  นาทันตอง) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน      ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                      
      

       (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                             (นางสาวทิพย์สุดา  หาระคุณโน) 
                                    ตำแหน่ง    ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน           

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                            ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา )  
                               ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน           

 
 (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการงานตามนโยบาย 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  ข้อที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องมาตรฐาน มาตรฐานที่  1 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ  นายอำนวย  เพชรโก  นายสมพงษ์  พุกหน้า นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
   ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2560) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการพัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยให้มีสมรรถนะลักษณะที่ดี สมวัยทุก ๆ ด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงความสามารถความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างหลากหลาย มีเป้าหมายให้
ผู ้เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต  สามารถแก้ปัญหา  
ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพผล  มีวินัย  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียน
หนองบัววิทยายน   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์” มีภารกิจที่สนองนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้นักเรียนได้มาตรฐาน  
ของโรงเรียนคุณภาพ  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีประสิทธิภาพการบริหารและคล่องตัว เน้นส่งเสริมการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (SMT)  ในสภาพปัจจุบันจากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2564 
พบว่าการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ในระดับปฐมวัย การพัฒนาด้านสติปัญญา  ยังต่ำกว่าเป้าหมาย
การปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี  และการพัฒนาการด้านสังคมยังต้องปรับปรุงแก้ไข ในด้านการจัดบริหารจัดการยังต้อง
พัฒนาด้านเทคโนโลยี  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  และการจัดกิจกรรม PLC รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมด้าน
ต่าง ๆ จัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก และปรับปรุงห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน ในส่วนของการพัฒนานักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1- ม.3) ต้องพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ  และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนระดับชาติ ให้ได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  จะต้องให้ความรู้  ทักษะในการเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  และด้านอาคารสถานที่  สิ ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ปลอดภัย  การปรับปรุงพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานรับรู้ร่วมกัน  พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน 
โดยพัฒนาครูให้มีทักษะการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)  ทักษะการสอนภาษาต่างประเทศ  และการใช้
ดิจิทัลในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สามารถนำไปใช้ใน
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ชีวิตประจำวันและประอบเป็นอาชีพได้  มีการนิเทศติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ การวัดประเมินผลที่ได้มาตรฐาน และ
สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ครบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนอย่างแท้จริง    

จากความเป็นมาและความสำคัญของป ัญหา แนวนโยบาย ความต้องการพัฒนาด ังกล ่าว เพื ่อให้  
การดำเนินงานเป็นไปนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ตลอดจนทิศการพัฒนาของโรงเรียนโหนองบัววิทยายน  จึงได้ดำเนินจัดทำโครงการนี้ขึ้น       
 2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ความรู้นักเรียนมีทักษะมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.4 เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีทักษะอาชีพในระยะสั้น 
 2.5 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีทีห่ลากหลาย  
 2.7 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ  และใช้การนิเทศภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียน 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 3.1  นักเรียนทุกระดับชั้น ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 3.2  ครูร้อยละ 100 ดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง 
 3.3  ครูทุกคนเข้าร่วมประชุมอบรม สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3.4  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพในระยะสั้น 
 3.5  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ  ในระดับดีขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       3.6  ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  3.7  ครูทุกคนร่วมพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ และใช้การนิเทศภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนา          
นักเรียน 
 เชิงคุณภาพ  
 3.1 โรงเรียนมีมาตรการ และสามารถจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
           3.3 ครูมีทักษะ  มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล            
  ในระดับยอดเยี่ยม 
 3.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีทักษะอาชีพในระยะสั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 3.5 นักเรียนมีผลทดสอบระดับชาติ 4 วิชาหลัก สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสูงกว่า  
ระดับประเทศ  
 3.6 ครูสามารถวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 
 3.7 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และเครื่องมือนิเทศท่ีได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 4.1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
      4.1.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
      4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
      4.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
      4.2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
  1) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2) ดำเนินงานจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
        ติดตาม และประเมินผล 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง ( Action ) 
   สรุปผล และรายงานผล 
5. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
ที่ 

 
กิจกรรม 

 

ปีการศึกษา 2565  
ผู้รับผิดชอบ 

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

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมจัดทำ
โครงการเพื่อขออนุมัต ิ

             
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน 
2. ประชุมณะกรรมการ
เพื่อมอบหมายงาน 
3. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

             
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
 ( Check ) 
ติดตามและประเมินผล 

             
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง  
( Action ) 
สรุปและรายงานผล 

             
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษา   จำนวน   30,000   บาท 
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือ / วิธีการวัด 
8.1 นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านความปลอดภัย  
 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะเอาตัว
รอดปลอดภัยเหมาะสมกับช่วงวยั 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบวัดทักษะ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 

8.2 โรงเรียนมีมาตรการ และจดั
สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัย 

 โรงเรียนมีมาตรการและจดัสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยอย่างมปีระสทิธิภาพ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบสังเคราะห์    - ตรวจสอบ 

8.3 ครูมีความรู้ ความใจ ในการระบบ
ประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้ ความใจ ใน
การระบบประกันคุณภาพ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบสังเคราะห์     - ตรวจสอบ 

8.4 โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบสังเคราะห์     - ตรวจสอบ 

8.5 ครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะ 

ร้อยละ 100 ของครู เข้าร่วมพัฒนา
สมรรถนะการเรียนการสอนเชิงรุก 

- แบบสอบถาม   - แบบตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม   - สัมภาษณ ์

8.6 ครูมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 
และดิจิทัล   

ร้อยละ 100 ของครูที่มีทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษและดจิิทัลในระดบั ยอดเยี่ยม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบวัดทักษะ- สังเกต/ตรวจสอบ 

8.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับด ี

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ระดบัชาติระดบัด ีขึ้นไป 

- แบบทดสอบมาตรฐาน 
- แบบสังเคราะห์ 

8.8 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน  
การเขียน คิดคำนวณเปน็ และมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 100 มีทักษะ ด้านการอ่าน  การ
เขียน คิดคำนวณเปน็ และมทีักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์ 

- แบบทดสอบมาตรฐาน 
- แบบวัดผลทักษะ 
- แบบสังเคราะห์ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน
อุด

 ห
นุน

 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เรีย
นฟ

รี 1
5 

ป ี

รว
มเ

งิน
 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

ค่า
ใช้

สอ
ย 

ค่า
วัส

ด ุ

รว
มเ

งิน
 

การดำเนินงานตามจดุเน้น สพฐ. 10,000   10,000  8,000 2,000 10,000 

การดำเนินงานโรงเรยีนคุณภาพชุมชน 10,000   10,000  8,000 2,000 10,000 

การดำเนินงานโครงการ SMT 10,000   10,000  8,000 2,000 10,000 

รวม 30,000   30,000  24,000 6,000 30,000 
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ผลผลิต ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เคร่ืองมือ/ 

วิธีการวัด 
8.9 นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ 4 วิชาหลัก สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นักเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ 4 วิชา
หลัก สูงกว่าระดับประเทศ 
 

 แบบทดสอบมาตรฐาน 
- แบบวัดผลทักษะ 
- แบบสังเคราะห์ 

8.10 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึก
ทักษะอาชีพระยะสัน้ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพระยะสัน้ 

- แบบสอบถาม- แบบตรวจสอบ  
-สอบถาม/สัมภาษณ ์

8.11 นักเรียน  ครู เข้าร่วมกิจกรรม
สะท้อนผลงาน 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู เข้าร่วม
กิจกรรมสะท้อนผลงาน 

แบบสอบถาม  แบบตรวจสอบ 
สอบถาม/สัมภาษณ ์

8.12 ครูเข้าร่วมกิจกรรมประชมุอบรม
การสร้างเคร่ืองมือและแนวการนิเทศ 

ร้อยละ 100 ครูเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
อบรมการสร้างเคร่ืองมือและแนวการนิเทศ 

- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

8.13 โรงเรียนได้เครื่องมือนิเทศ และ
แนวปฏิบัติการนิเทศ 

 โรงเรียนได้เครื่องมือนิเทศ และแนว
ปฏิบัติการนิเทศ ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- แบบตรวจสอบเครื่องมือ 
- แบบสังเคราะห์ 

8.14 ครูได้รับการนิเทศ และเข้าร่วม
กิจกรรม PLC 

 ครูได้รับการนิเทศ และเข้าร่วมกิจกรรม 
PLC อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง 

- แบบสอบถาม  - แบบตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

8.15 ครูเข้าร่วมกิจกรรมประชมุสัมมา
การพัฒนาการวัดและประเมินผล 

ครูเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมาการ
พัฒนาการวัดและประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

8.16 โรงเรียนได้เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 

โรงเรียนได้เครื่องมือวัดผลประเมินผล
ครบถ้วนทุกรายวิชา 

- แบบตรวจสอบเครื่องมือ 
- แบบสังเคราะห์ 

8.17  นักเรียนออกแบบแฟ้มจัดเก็บ
สะสมงาน 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนออกแบบแฟ้ม
จัดเก็บสะสมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แบบสอบถาม  - แบบตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ระดับนักเรียน  เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน.                                          
9.2 ระดับโรงเรียน  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ครูมีความเชี่ยวชาญเป็นครูมืออาชีพ            . 
9.3 ระดับชุมชน เป็นชุมชนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเสพติด อยู่ดีมีสุข                         
9.4 ระดับชาติ  ได้ผลผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ        
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    (ลงชื่อ)                                     หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ( นายสมพงษ์  พุกหน้า ) 
         ตำแหน่ง ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
    (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ   
      ( นายอำนวย    เพชรโก ) 
     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน  
 
 
     (ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ   
     ( นายอนุพนธ์     โสมมีชัย )  
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน  
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ชื่อโครงการ         พัฒนาวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP/MEP 
แผนงาน  วิชาการ  
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่  1 กลยุทธ์ที่  3  
สนองมาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1 มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ 3  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์  นางกรองแก้ว พาพินิจ นางสุทธิพร โสภกิจ นางสาวปภาดา อินทร   

นางฤทัย พันธุพารา นางสุดาพร นนท์ไพรวัลย์  นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อ
ความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซึ่ง
ปัจจุบัน มีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจำนวน  2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของ
โลก ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้ เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองสำหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในเวทีสากล    ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอำนาจในการต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญยิ่งสำหรับคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้  เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล เป็นผู้นำที่ดี มีสติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที ่ดี รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World citizen) 
เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ  เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนเป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุก
ประเทศได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือรู้ (Learn to know ) เรียนเพ่ือเป็น 
( Learn to be) เรียนเพ่ือทำ ( Learn to do ) เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติและ Learn 
to  live together เพื่อสร้างคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ 
มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ สามารถเป็นผู้นำที่ดี
ของสังคม โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสสำหรับเยาวชนในจังหวัดหนองบัวลำภู  จงึได้จัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP&MEP จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

  2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองบัววิทยายน ให้มีคุณภาพ 

 3. เป้าหมาย 
          3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  จํานวน 6 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 198 คน 
3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะความสามารถการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาได้และมีจิตสำนึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 

2.นักเรียนในโครงการเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ภาษา 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้และมีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้และแสวงหาความรู้ได้อย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ
ก้าวสู่ความเป็นพลโลก (World Citizen) 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 

4.1  ขั้นเตรียมการ (Plan)  ในเดือนเมษายน  2565 
1.  ประชุมคณะกรรมการ ครูที่เก่ียวข้อง 
2.  นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติ 
3.  คัดเลือก แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ 

 4.2  ขั้นดำเนินการ (Do)    
                  1. ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดเตรียมห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
4. จัดหาครูต่างชาติ จำนวน  5 คน  
5. จัดการเรียนการสอน 5 วิชา โดยครูต่างชาติ    
6. ครูไทย ใช้สื่อตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
1. นิเทศติดตามผล  
2. นำข้อมูลการพัฒนา 
3.ประเมินผล        
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 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
1.  รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงาน 

             2.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานนำผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 

5. ปฏิทินการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับชอบ 

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

1 Plan 
1.ประชุม
คณะกรรมการ  
2. นำเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
3.แต่งตั้งคณะทำงาน
ในการดำเนินงาน 
เปิดห้องเรียนพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 

            
พัชรินทร์ 
ปภาดา 
รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

2 Do 
1. ประกาศรับสมัคร
นักเรียน ห้องเรียน
พิเศษ 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดเตรียมห้องเรียนให้
ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาหลักสูตรฯ 
4.จัดการเรียนการสอน 
5 วิชาโดยครูต่างชาติ  
ครูไทย ใช้สื่อตำราเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

               
  พัชรินทร์ 
     
 

 
คณะกรรมการ 

MEP 
 

คณะกรรมการ 
MEP 

 

3 Check 
3.1 นิเทศติดตามผล  
3.2 นำข้อมูลมาพัฒนา 
3.3 ประเมินผล 

            คณะ 
กรรมการ 

MEP 

4 Action 
4.1 รวบรวมข้อมูล 
4.2 สรุปรายงานผล 

            พัชรินทร์ 
พัชรินทร์ 
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  เงินรายได้  สนับสนุนค่าใช้จ่ายของห้องเรียน IEP&MEP   
- งบประมาณปีการศึกษา 2565  จำนวน   2,810,451 บาท 
- รวมงบประมาณทั้งหมด          จำนวน  2,810,451 บาท 

                    - งบพัฒนาวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP&MEP จำนวน 554,600 บาท 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ IEP/MEP ป.1-6   100,000 20,000   120,000 

2 การทดสอบ CEFR และเสริมปัญญา   21,600    21,600 

3 จัดซื้อวัสดุและผลิตสื่อการเรียนในชั้นเรียน     120,000    120,000 

4 Goodbye Senior   13,000  13,000 

5 วันคริสต์มาส   20,000  20,000 

6 จัดซื้อหนังสือเรียน   260,000  260,000 

รวม  121,600 313,000  554,600 

 (ห้าแสนห้าหม่ืนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะและมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

มากกว่าร้อยละ  80 
ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 

-ตรวจนับนักเรียน - แบบบันทึก 
การจัดกิจกรรม 

   2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

-ตรวจนับจำนวนนักเรียนผ่าน
การประเมินด้านภาษาอังกฤษ
ระดับเขต  และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

   3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
หนองบัววิทยายน ให้มีคุณภาพ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 -ตรวจสอบผลการสอบ
นานาชาติ และรางวัลด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษ 

- แบบบันทึกนักเรียน
ได้รับรางวัล 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1  ครู และนักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง 
           9.2  ครู นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
           9.3  ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน 
 
 
       (ลงชื่อ)                                 หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     (นางพัชรินทร์  ด่านพงษ์) 
                       ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
  
       (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายอำนวย  เพชรโก) 
                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
     
 
                (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย  ) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                         
                     และเทคโนโลยี ( Gifted ) 
 แผนงาน บริหารวิชาการ 

กลยุทธ์ ข้อที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน                
           ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที ่1.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปรารถนา จันทร์ชมภู  นางสุธิดา  สุวรรณพิมพ์  นายสหรัฐ  วงค์กระจ่าง    
   นางสาวสมปรารถนา  ภูมิพานิชย์  นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ   

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

_____________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
       

                 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545        แสดง
เจตนารมณ์ แนวจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้ศึกษาตามความสามารถของตนเอง  ในทิศทางที่
เหมาะสม และตรงตามความต้องการ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการ
เรียนตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั ้งปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 
         เพื่อตอบสนองปรัชญาการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิด ด้านกระบวนการแก้ปัญหา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการค้นคว้า  หาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบมีคุณธรรม จริยธรรม    
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ในการแสวงหาความรู้และเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ ICT  ในการเรียนการศึกษาและพัฒนา
ตนเอง และสังคม 

3. เพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ ให้มีความเด่น ในด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

 3. เป้าหมาย 
    3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ   
  1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการแสวงหาความรู้ 
  2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้ 
  3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีมาก ขึ้นไป 
   

3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
       1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  อยู่ในระดับดีมากข้ึนไป  
    2.  นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้และแสวงหาความรู้ได้อย่างชาญฉลาด
และรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือก้าวสู่ความเป็นพลโลก  
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีมาก ขึ้นไป  
   
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 

4.1  ขั้นเตรียมการ (Plan)   
1.  ศึกษาข้ันตอน วิธีการดำเนินการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการ คณะครูที่เก่ียวข้อง 
3.  นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติ 
4.  ศึกษาค้นคว้าหลักสูตร เอกสารเพิ่มเติม ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
5.  ประชุมคณะทำงาน ประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ 
6.  แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงาน  

  
 4.2  ขั้นดำเนินการ (Do)    
                  1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดเตรียมห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
3. ออกแบบการสอน ให้มีความทันสมัยเน้นการปฏิบัติ 
3. คัดสรรครทูี่มีความสามารถ ในการให้ความรู้ จัดกิจกรรม 
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4. จัดการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะ  และเทคโนโลยี 
5. จัดกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้  อบรมพัฒนา ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน 

 

4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
               1. นิเทศติดตามผล  
            2.  นำข้อมูลการพัฒนา 
   3.  ประเมินผล     
  4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 

1.  รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงาน 
                  2.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานนำผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
5. ปฏิทินการดำเนินงาน  (ให้ระบุแนวทางวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการโดยสังเขป) 
 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับชอบ 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan)   
1.1 ศึกษาขั้นตอน วิธีการ   
ดำเนินการ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการ      
1.3 นำเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
1.4 ศึกษาค้นคว้าหลักสูตร 
เอกสารเพ่ิมเติม ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 
1.5 ประชุมคณะทำงาน 
ประเมินความเป็นไปได้ใน
การดำเนินโครงการ 
1.6 แต่งตั้งคณะทำงานใน
การดำเนินงาน  

            นายอำนวย เพชรโก 
และคณะกรรมการ 

Gifted 
 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)    
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดเตรียมห้องเรียนให้ได้
มาตรฐาน 

  
 

          คณะ 
กรรมการ Gifted 
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2.2 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
2.3 ออกแบบการสอน ให้มี
ความทันสมัยเน้นการ
ปฏิบัติ 
2.4 คัดสรรครทูี่มี
ความสามารถ ในการให้
ความรู้ จัดกิจกรรม 
2.5 จัดการเรียนการสอน ที่
มุ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะ  
และเทคโนโลยี 
2.6 จัดกิจกรรม ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ อบรมพัฒนา      
ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน 

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) 
3.1 นิเทศติดตามผล  
3.2 นำข้อมูลการพัฒนา 
3.3 ประเมินผล 

            

คณะ 
กรรมการ Gifted 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และ
ปรับปรุง (Action) 
4.1 รวบรวมข้อมูล 
4.2 สะท้อนปัญหาและปรับ
ปรับปรุงแก้ไข 
4.3 สรุปรายงานผล 
 

             
นางสาวปรารถนา 
นางสุธิดา  
นายสหรัฐ 
นางสาวสมปรารถนา 
นางอิสยาภรณ ์

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินรายได้ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted ) 85,000 บาท   
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบ แทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

- 30,000 20,000 - 50,000 

2. การจัดทำเอกสารประกอบการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

- 5,000 10,000 - 15,000 

3. จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  - - 20,000 - 20,000 
รวม - 35,000 50,000 - 85,000 

   
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวน
ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ในการ
แสวงหาความรู้และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
ระดับสูงต่อไป 

ผู้เรียนร้อยละ  80 
มีความสามารถและทักษะ 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

- ผลการทดสอบ
ความรู้ 
- ผลการทดสอบ
ทักษะ 

- แบบบันทึกผล
การทดสอบ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้าง
ขึ้นโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ ICT ในการเรียน
การศึกษาและพัฒนาตนเอง  และสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ  80 
มีความสามารถและทักษะ
ในการใช้ ICT    อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 

- ผลการทดสอบ
ทักษะการใช้ ICT 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบทดสอบ
ทักษะการใช้ ICT 

3. เพ่ือส่งเสริมบุคลาการให้มีการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอนและมีความคิด
สร้างสรรค์ 

บุคลากรร้อยละ  80 
มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและ
ผสานการสอนที่มีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 
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4. เพ่ือส่งเสริมให้มีห้องเรียนคุณภาพ 
ทันสมัย พร้อมใช้งาน 

ห้องเรียน Gifted มีความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 

5. เพ่ือให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรให้มากยิ่งขึ้น  

บุคลากรร้อยละ  80 
มีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเข้าร่วม
กิจกรรมในการพัฒนางาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 

6. เพ่ือให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาการ
ดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนให้ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

บุคลากรร้อยละ  80 
มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น 
การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่
ทันสมัย หรือมีการนำเอา
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่
นักเรียน เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบวัดความพึง
พอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนมีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
2.  นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ ICT ในการเรียนการศึกษาและพัฒนาตนเอง  
3.  คณะครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน

และมีความคิดดสร้างสรรค์ 
4.  คณะครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ รวมถึงมีพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนให้ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
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     (ลงชื่อ)                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ( นางสาวปรารถนา  จันทร์ชมภู ) 
                                                               ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
     (ลงชื่อ)                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             ( นายอำนวย  เพชรโก ) 
                                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 
     (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  ส่งเสริมการใช้สื่อ ICT ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) 
  แผนงาน  วิชาการ 
กลยุทธ์   ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที ่1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายสหรัฐ วงค์กระจ่าง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษามีความจำเป็นอย่างสูงสุด ประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที่มี
ความสามารถระดับมาตรฐานโลกในปริมาณท่ีเพียงพอ ซึ่งต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลผลิตต่ำไปสู่การใช้ความรู้ และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิจและฐานความรู้เป็นพลังขับเคลื่อน ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันประเทศในกระแสโลกาวัตน์ ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ และเป็นการสร้างขุมกำลังทางวิชาการเพื่อการพัฒนาให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงเป็น
กลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556 อ้างถึงใน ณภัทร จารึก
ฐิติ, 2561) เพ่ือตอบสนองการพัฒนาเยาวชนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อย่างแท้จริง เพ่ือจะนำไปใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพให้ทัดเทียมนานาชาติ (สำนักงานปลัดกระทรวง, 2555 อ้างถึงใน ณภัทร จารึกฐิติ, 2561) 
 หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนใน 2 
รายวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ สถานศึกษาจะใช้หลักสูตรที่จัดทำขึ้นกับนักเรียนในโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งจะมี
เนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น มีการโครงสร้างหลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรห้องเรียนปกติ รวมถึงการเรียน
ในเนื้อหาที่เกินระดับชั้นเรียนปกติ (สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559) 
 ดังนั ้น เพื ่อเป็นการตอบสนองนโยบายการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงจัดทำโครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ระดับชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิด 
ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบมีคุณธรรม จริยธรรม 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่าง
หนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำโครงการจึงมีความตระหนักในการบริหารจัดการบริบทในชั้นเรียนให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผู้เรียน และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่ผู้เรียนพึงได้รวมถึงทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้มาเพื่อตอบสนองความต้อ งการ
ดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสื่อ ICT ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีห้องเรียนคุณภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 เชิงคุณภาพ 
  บริบทสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน  
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
 - ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประสานแผนจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ 
 - จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
 - จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 
  

 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
 - ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
 - ประเมินผลโครงการ โดย ครู 
 4.4 ขั้นสรุป  รายงานผล และปรับปรุง ( Action ) 
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 - รวบรวมผลการติดตามงานเพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
 - รายงานผลโครงการ  
 - ปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 
ต.

ค. 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.พ

. 
ม.

ค. 

1  ( Plan ) 
- ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- ประสานแผนจัดทำเป็น
แผนปฏบิัติการ 
- จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของ
โรงเรียน 

             
นายอำนวย 
เพชรโก และ
คณะทำงาน 

 

2 ( Do ) 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
มอบหมายงาน 
- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ประจำห้องเรียน 
 

             
นายอำนวย 
เพชรโก และ
คณะทำงาน 

 

3  ( Check ) 
- ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ 
- ประเมินผลโครงการ โดย 
คร ู

             
นายอำนวย 
เพชรโก และ
คณะทำงาน 

 

4 ( Action ) 
- รวบรวมผลการติดตามงาน
เพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลโครงการ  
- ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ
เพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
 

             
 
นายสหรัฐ วงค์
กระจ่าง 
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินรายได้ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต (Gifted ) จำนวน 116,100  บาท    
 

7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 จอรับภาพ แบบแขวนมือดึง 

เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 
- - - 4,300 4,300 

2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ - - - 29,900 29,900 
3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ระดับ XGA 
- - - 36,900 36,900 

4 โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ 
สมาร์ท ทีวี ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 
พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว 

   45,000 45,000 

รวม - - - 116,100 116,100 
 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในชั้นเรียนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้
ห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ 

ผู้สอนมากกว่าร้อยละ80 
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้ห้องเรียน 
 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้
ห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับ
คามสะดวกภายในชั้น
เรียน 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนมีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 2) นักเรียนสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          (  นายสหรฐั วงค์กระจ่าง   ) 
            ครูผู้ชว่ย 
 
 

 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

            (  นายอำนวย  เพชรโก  ) 
     รองผู้อำนวยการงานบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (  นายอนุพนธ์   โสมมีชัย ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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2.  การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลยึดหลักความต้องการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ขอบข่ายและภารกิจงาน ประกอบด้วย การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การ
จัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีรายชื ่อและให้ความเห็นเกี ่ยวกับ การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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ชือ่โครงการ    ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน    บริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์   3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ         นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี นางนุชรัตน์  นิลพัฒน์  นางเบญจวรรณ  โฉมเฉลา   
                               นางรัศมี  ศรีสุธรรม นางสาวหนึ่งฤทัย  บุคคละ นายนิมิต  บัวระภา  
          นางสาวสิริอร  กัปโก  นางสาวสมปรารถนา  ภูมิพาณิชย์  
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 เมษายน 2565 – 31  มีนาคม 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 
52  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล  สิ่งที่สำคัญจะทำให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก็คือ  
บุคลากร  ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองและพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  ดังนั้น
ในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกก็คือ  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น   มีวิสัยทัศน์และทักษะในการมองและแก้ไขปัญหามากขึ้นและที่สำคัญก็คือให้บุคลากร    มีโอกาสเข้า
รับการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อนำประสบการณ์ที่
ได้มาพัฒนางานของตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดี  มี
ทัศนคติและความรักในองค์กร 

จากการสรุปกิจกรรมตามโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่า   จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บุคลากรเกิดการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มากยิ่งข้ึน  
          2.2  เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3. เป้าหมาย   
 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบัววิทยายน สามารถปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่ประจำ
และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับ ดีเลิศ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 
     1.เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 

               1. จัดกิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 

     3. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

                1. นิเทศติดตามผล  
                 2. ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลไปใช้พัฒนา 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
       1. รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงาน 
                 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน นำผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน 
กจิกรรม ปีการศึกษา 2565 ผูร้บัผดิชอบ หมาย 

เหตุ เม.
ย. 

พ.
ค. 

ม.ิ
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

ม.ีค
. 

1. เตรียมการ(Plan) 
เขียนโครงการ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 

            นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี 
และคณะ 

 

2.ดำเนินการ(Do) 
1. จัดกิจกรรมอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. กิจกรรมพัฒนาครูฯ 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

             
ยุพาพรรณ /สมปรารถนา   
 
ยุพาพรรณ /สิริอร   
ยุพาพรรณ/นิมิต/ 
สมปรารนา/สิริอร/หนึ่งฤทัย 
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3. ตรวจสอบ(Check)                                                                            
ประเมินโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจ  รายงานผล 

            คณะกรรมการประเมิน
โครงการ 

 

4. ปรับปรุง/พัฒนา(Act) 
นำผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 

            นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี 
และคณะ 

 

 
6.งบประมาณ          
   -  เงินอุดหนุนการศึกษา   จำนวน  343,600  บาท    
  -  เงินรายได้ห้องเรียน IEP  จำนวน    49,020  บาท    
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  392,620 บาท 
 

7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่

รายการ/กิจกรรม 
งบดำเนินการ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน   15,000 15,000 
2 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน

โรงเรียน (จำนวน 4 หลักสูตร / หลักสูตรละ 1 วัน  
ภาคเรยีนละ 2 หลักสตูร) 
-  ค่าวิทยากร (600 บาท x 7 ช่ัวโมง/1 หลักสตูร x 4 
หลักสตูร) 
-  ค่าวัสดุ  
-  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  
-  ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 90 บาท x  80 คน x 4 ครั้ง           
-  ค่าอาหารว่าง 8 มื้อละ x 30 บาท x 80 คน 

 
 
 

16,800 

 
 
 
 
 
 

32,400 
28,800 
19,200 

 
 
 
 
 

12,800 
 

(110,000) 
 
 

16,800 
 

12,800 
32,400 
28,800 
19,200 

3 อบรมพัฒนาครูวิทย์-คณิต/ห้องเรยีนพิเศษ GIFTED 
(จำนวน 2 หลักสูตร/หลักสตูรละ 1 วัน) 
- ค่าวิทยากร (600 บาท x 7 ช่ัวโมง/2 หลักสตูร) 
- ค่าวัสดุ  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม  

 
 

8,400 

 
 
 
 

15,000 

 
 
 

10,000 

(33,400) 
 

8,400 
10,000 
15,000 
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7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

 
ที ่

รายการ/กิจกรรม 
งบดำเนินการ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

4 อบรมพัฒนาครูและผู้บริหาร (ภายนอกสถานศึกษา) 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง วันละ 240 บาท x 30 คน x 1 วัน 
- ค่าที่พัก คืนละ 600 x 30 คน 

 
 

 
7,200 
18,000 

 
 

(25,200) 
7,200 
18,000 

5 การศึกษาดูงาน  
- คณะครสูายชั้นอนุบาล ( 9 คน) 
- คณะครสูายชั้น ป.1 ( 11 คน) 
- คณะครสูายชั้น ป.2 ( 10 คน) 
- คณะครสูายชั้น ป.3 ( 9 คน) 
- คณะครสูายชั้น ป.4 ( 9 คน) 
- คณะครสูายชั้น ป.5 ( 11 คน) 
- คณะครสูายชั้น ป.6 ( 10 คน) 
- คณะครสูายชั้น มัธยมศึกษา (13 คน) 

  
17,550 
21,500 
19,500 
17,550 
17,550 
21,500 

19,500 
25,350 

 (160,000) 
17,550 
21,500 
19,500 
17,550 
17,550 
21,500 

19,500 
25,350 

6 การศึกษาดูงาน 
- คณะครูห้องเรียน MEP และ IEP (30 คน) 

  
49,020 

  
49,020 

รวม 25,200 329,620 37,800 392,620 

 
8. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้บริหารร้อยละ 90 มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการได้
อย่างมปีระสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
90 มคีวามรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

1. สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
2. สัมภาษณ์ 
3. สอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
ปฏิบัติงาน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  เพ่ือพัฒนาตนเอง  นำผลที่ได้จาก 
การพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น   
 9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่ประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
 
 
 

                                   (ลงชื่อ).......................................... หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี) 

                                              ตำแหน่ง ครู  โรงเรยีนหนองบัววิทยายน 
           
 
           (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายพลทอง  สารีแก้ว)  
                                             ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
              (ลงชื่อ) ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                             ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  จัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว 
แผนงาน  บริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ      เมษายน 2565 – 31  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบญจวรรณ  โฉมเฉลา นางสาวทิพย์สุดา  หาระคุณโน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนหนองบัววิทยายนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนทั้งห้องเรียนคุณภาพ        
และห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World – Class  Standard School ) ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี โดยจัดการศึกษา
สนองนโยบายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุล    
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นใน  การปกครอง
ตามระบบประชาธิปไตยซึ่งต้องการบุคลากรและครูที่สอนตรงตามความต้องการ เช่น ผู้ดูแลนักเรียนปฐมวัย 
ครูชาวต่างชาติสอนห้องเรียนพิเศษ  IEP / MEP ป.1- ป.6  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานทำความสะอาด  ยาม
รักษาความปลอดภัย  ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการด้าน   
บุคลากรและการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเกิดแก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนที่ขาดแคลน  และลูกจ้างชั่วคราว 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ และ มีความถนัดในสาขาวิชา และ
สามารถสื่อสารกับครูชาวต่างชาติได้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ครูชาวต่างชาติ  จำนวน  5  อัตรา  
 3.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  1  อัตรา 
 3.3 ยามรักษาความปลอดภัย  จำนวน  2  อัตรา 
 3.4 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2  อัตรา 
          3.5 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          3.6 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดการคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน. 
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
     เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

 4.2 ขั้นปฏิบัติตามแผน (DO) 
               4.2.1 สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิตามที่ต้องการ 

     4.2.2 ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
      นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
4.4 ขั้นสรุป (Action) 

      สรุปผล  รายงาน 
5.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กจิกรรม ปีการศึกษา 2565 ผูร้บัผดิชอบ 

เม.
ย 

พ.
ค 

ม.ิ
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.ย
. 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี
ค 

1. เตรียมการ(Plan) 
เขียนโครงการ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติ 

            เบญจวรรณ 

2.ดำเนินการ(Do) 

 2.1สรรหา
บุคลากรที่มีวุฒิ
ตามที่ต้องการ 
2.2ทำสัญญาจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว 
 

             
เบญจวรรณ 

 
 

เบญจวรรณ 
ทิพย์สุดา 

3. ตรวจสอบ
(Check)                                                                            
ประเมินโครงการ 
ประเมินความพึง
พอใจ  รายงานผล 

            เบญจวรรณ 

4. ปรับปรุง/พัฒนา
(Act) นำผลการ
ประเมินมา
เปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

             
 

เบญจวรรณ 
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6. งบประมาณ      

-ใช้งบประมาณงบบุคลากร หมวดเงินรายได้ห้องเรียน MEP จำนวน        336,000   บาท 
-ใช้งบประมาณงบบุคลากร หมวดเงินรายได้ห้องเรียน IEP   จำนวน      1,293,000  บาท 
-ใช้งบประมาณงบบุคลากร หมวดเงินรายได้ประมูลอาหารฯ จำนวน        513,840   บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น   จำนวน   2,142,840    บาท 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หมวดค่าใช้จ่าย  

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภณัฑ ์

1. ค่าจ้างครูต่างชาติ  28,000 
บาท/เดือน /ปี จำนวน 1 คน  

336,000     336,000 

2. ค่าจ้างครูต่างชาติ  26,000 
บาท/เดือน /ปี จำนวน 4 คน 

1,248,000    1,248,000 

3.ค่าประกันสังคม (เดือนละ 
750 บาท/เดือน/ปี จำนวน 5 คน 

 45,000   45,000 

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ, ยาม แม่บ้าน 
และค่าประกันสังคม 

490,800 18,840   509,640 

5.ค่าประกันสังคมรายปี (ของ
ลูกจ้างทั้งหมด) 

 4,200   4,200 

รวม 1,738,800 68,040   2,142,840 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดสภาพสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมิน 

นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความสามารถ
และมีความถนัดสาขาวิชาและผลสัมฤทธิ์สูง 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมิน 
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9. ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 
        โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพมีครูสอนตรงตาม
ความสามารถ ตรงตามความต้องการ  และความถนัด ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

     (ลงชื่อ)..............................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     (นางเบญจวรรณ  โฉมเฉลา) 
       ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
 

     (ลงชื่อ)..............................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    (นางสาวทิพย์สุดา  หาระคุณโน) 
       ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
            (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                            (นายพลทอง  สารีแก้ว)  
                                              ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
               (ลงชื่อ) ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
                                              ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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3.  การบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียนพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ทั้ง 7 ด้าน คือ  
  (1) การวางแผนงบประมาณ  
  (2) การคำนวณต้นทุนผลผลิต  
  (3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  
  (4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
  (5) การายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  
  (6) การบริหารสินทรัพย์  
  (7) การตรวจสอบภายใน ยึดหลักการกระจายอำนาจ  
 โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นลักษณะของวงเงินรวม มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ของระบบการจัดการงบประมาณให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู่กับความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 
 ขอบข่ายและภารกิจงาน ได้แก่ การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้ง การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
ตามที่ได้รับจัดสรร การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การวางแผนวัสดุ   
การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเส นอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บำรุงรักษา   และจำหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงิน   
จากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน การจัดทำรายงาน
ทางการเงินและงบการเงิน การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ     
ที่ได้รับมอบหมายโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานงานบริหารงบประมาณโรงเรียน 
แผนงาน  บริหารงบประมาณ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน  
                               การสอนได้อย่างมีคุณภาพ       
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา     

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน       

การจัดประสบการณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา  วงศ์เศรษฐทัศน์  นางมัลลิกา  ปัญญาวชิรพงษ์   นางสาวมาลี  พรหมเดเวช 
                               นางนัฎญานันท์  มะรัตน์ และ นายสุวัฒน์   นาทันตอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
                  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดป้องกัน 
การทุจริตและความผิดพลาดในการบริหารงบประมาณ                           
                   ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนหนองบัววิทยายนบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบการปฎิบัติงาน  บริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์การ โรงเรียนได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
และภาระงานตามสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ิอการสนับสนุนการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติให้เพียงพอ
และพร้อมต่อการใช้งานและเพื ่อความสะดวกในการปฎิบัติงานในงานบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามที่ชุมชนคาดหวัง
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานในกรอบงานตามที่กำหนดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2.2  เพ่ือพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2.3  เพ่ือจัดระบบการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
 3.1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตาม            

แผนปฏิบัติการประจำปี ร้อยละ 100 
3.2 ด้านคุณภาพ  
 3.2.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 3.2.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
               4.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา   
                4.1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ 
       4.1.3 สำรวจความต้องการการใช้วัสดุและอุปกรณ์ของครูผู้ปฎิบัติงานบริหารงบประมาณ 
                4.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
               4.2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
                4.2.2 ดำเนินการสำรวจความจำเป็นและความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์บุคลากรงานบริหารงบประมาณ 
                4.2.3 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามความจำเป็นและความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบุคลากรใน
งานบริหารงบประมาณ 
                4.2.4 ตรวจสอบ  กำกับ   ติดตาม 
                4.2.5 นิเทศ 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                4.3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน 
                4.3.2 ประเมินความพึงพอใจ 

4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
     4.4.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
     4.4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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5.  ปฏิทินการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

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

1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.1 เสนอโครงการ 
1.2 ประชุมวางแผนการปฎิบัติงาน 
1.3 มอบหมายการปฎิบัติงาน 

 
 

   
 
 
 

        ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ดำเนินการจัดหาวัสด-ุอปุกรณ์ 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.2 ดำเนินการระบบการจัดเก็บ
เอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ ที่ง่ายต่อ
การค้นหาและตรวจสอบ 
2.3  ควบคุมการปฎิบัติงานการเงิน
และพัสดุให้ถูกต้องตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check)    

3.1 กำกับ  ดูแลและติมตามการ
ดำเนินงาน 
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง 
(Action) 

4.1 สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 

6.  งบประมาณ 

    - ใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายหัว     จำนวน      200,000   บาท  

7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 ค่าวัสดุ   อุปกรณ ์        200,000  200,000 

รวม        200,000  200,000 
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8.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

เพื่อจัดซื้อ  จัดหา  วัสด ุ

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ 

จัดการบริหารงาน
งบประมาณ 

 ครูผู้ปฎิบตัิงานบริหารงาน
งบประมาณทุกคนได้รับการ
จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ ์

สังเกตพฤติกรรม 

สอบถาม 

นิเทศ ติดตาม 
 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบนิเทศ  ติดตาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ได้วัสดุ อุปกรณ์ตามเป้าหมาย 
          9.2   เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานบริหารงบประมาณมากยิ่งข้ึน 

 

 

   (ลงชื่อ)                               หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางวาสนา   วงศ์เศรษฐทัศน์) 
           คร ูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

                         (ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นางสาวณีรวรรณ   พลเสน) 
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

        กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

                         (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ   ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
แผนงาน   งบประมาณ 
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาที่ มาตรฐานที่ 4 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565  -  31  มีนาคม  2566 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุวัฒน์ นาทันตอง   นางมัลลิกา  ปัญญาวชิรพงษ์  

นางสาวสมปรารถนา  ภูมิพานิชย์ นางพัชรินทร์  ด่านพงษ์ 

............................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนหนองบัววิทยายน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนและ 

บุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก  จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม  

สนับสนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะ

ส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้นโรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงได้จัดทำ

โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1  เพ่ือใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น 
2.2  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการบริการจัดการศึกษา 
2.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 

ระเบียบการของทางราชการ 
3.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการ 

อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 

และเหมาะสม 
3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูเพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ  
- ประสานผู้รับผิดชอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนรับทราบกำหนดแผนงาน 
- มอบหมายคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
- ออกคำสั่ง/มอบหมายงานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายดำเนินงาน 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
 -   จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งแบ่งหน้าที่ปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายแต่ละฝ่ายเพื่อ 

พิจารณาจัดสรรหาค่าสาธารณูปโภคท่ีจำเป็นต่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน ได้แก่ 
  1. ค่าไฟฟ้า 
  2. ค่าน้ำประปา 
  3.  ค่าโทรศัพท์ 

 -  สำรวจค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของ 
โรงเรียน 

 -  ประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคท่ีจะใช้ในปีการศึกษา 2565 
                -  ดำเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือน 

4.3 ขั้นกำกับติดตามผล (Check)  
- ร่วมกับคณะผู้บริหาร  ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกำกับดูแลพร้อมทั้งแก้ปัญหาเพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนงาน 
ที่กำหนดจนสิ้นสุดโครงการ 

4.4 ขั้นประเมินผล (Action) 
   - ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 

-  จัดทำเพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร    
-  นำเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะผู้บริหารรับทราบ 
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5.  ปฏทิินการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค. 

เม
.ย ย. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. พ.
ย 

ธ.ค
. 

1 Plan              
 
 
 
นายสุวัฒน ์
นาทันตอง 
 
นางมัลลิกา 
ปัญญาวชิรพงษ ์

 1.1 ประชุมโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
 1.2จัดทำแผนงานตามปฏิทินโรงเรียนของบฯ             

 1.3ขอเบิกงบประมาณตามโครงการ  
2 Do             
 2.1ขอเบิกงบประมาณตามโครงการ  
3 Check             
 3.1ประเมินผลการดำเนินโครงการมา             
 วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบเปา้หมายทีก่ำหนดไว ้             
 3.2สรุป รายงานผลการดำเนินกิจกรรม             
4 Action             
 4.1 สรุป รายงานผลการดำเนินกจิกรรม             

 
6.  งบประมาณดำเนินการ   ทั้งสิ้น  1,221,816 บาท 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

  ที ่ รายการ 
       แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  

     รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได ้
MEP 

เงินรายได ้
IEP 

เงนิรายได ้
GIFTED 

รายได้ประจาก 
ประมลู อาหาร น้ำดื่ม 

1 ค่าน้ำประปา 5,000     5,000 
2 ค่าไฟฟ้า 300,000 200,000 200,000 60,000 320,000 1,080,000 
3 ค่าโทรศัพท/์

อินเทอร์เน็ต 
100,000 30,816    130,816 

4 ค่าเก็บขยะ     6,000 6,000 
           รวม 405,000 230,816 200,000 60,000 326,000 1,221,816 

* หมายเหตุ  รายจ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ 
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8.  การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ ข้อมูลที่ต้องการ 

1. ร้อยละ 90  ของนักเรียน  ครู  และ
บุคลากรเห็นความสำคัญและตระหนักถึง
คุณค่าในการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจ 

ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90   

2.  โรงเรียนมีการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการพัฒนา
การศึกษาภายในโรงเรียน         

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจ 

 นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการ
ใช้สาธารณูปโภค ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 

3. ร้อยละ 90  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ  

แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ 
2.   สถานศึกษามีการพัฒนาให้เป็นฐานการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ท้ังด้านวิทยบริการและสาธารณูปโภคท่ี 

เพียงพอต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
 3.   มีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการของ 
ทางราชการ 
 

               (ลงชื่อ)                   หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  (นายสุวัฒน์  นาทันตอง) 
                                             ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
                                       
                                     (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                    
                                                 (นางสาวณีรวรรณ  พลเสน)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 
                     (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ                                    
                                                      (นายอนุพนธ์ โสมมีชัย)  
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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4. การบริหารงานทั่วไป  
การบริหารทั่วไปยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากท่ีสุด โดยเน้น  

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมสามารถเชื่อมโยง 
ติดต่อ สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารงานอื่นๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม 
สนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืน 
 ขอบข่ายและภารกิจงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัย  เพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การดำเนินงานทางธุรการ การดูแล
อาคารสถานที่   และสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การเสนออความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง  การจัดตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  การทัศนศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษางานประสาน  ราชการส่วน
ภูมิภาค   และส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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โครงการ        ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน        บริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ์     ข้อที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ข้อที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน                
           ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที ่1.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปรารถนา จันทร์ชมภู  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษามีความจำเป็นอย่างสูงสุด ประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที ่มี
ความสามารถระดับมาตรฐานโลกในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การใช้ความรู้ และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิจและฐานความรู้
เป็นพลังขับเคลื่อน ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ และเป็นการสร้างขุมกำลังทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาการศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556 อ้างถึงใน ณภัทร จารึกฐิติ, 2561) 
เพ่ือตอบสนองการพัฒนาเยาวชนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อย่างแท้จริง เพ่ือจะนำไปใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพให้ทัดเทียมนานาชาติ (สำนักงานปลัดกระทรวง, 2555 อ้างถึงใน ณภัทร จารึกฐิติ, 2561) 

การบริหารจัดการชั้นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำโครงการจึงมีความตระหนักใน
การบริหารจัดการบริบทในชั้นเรียนให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้เรียน และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ผู้เรียนพึงได้รวมถึงทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้
มาเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีห้องเรียนคุณภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 , อาคาร 3  อาคาร 4 และอาคาร 5 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานได้ 
อย่างเพียงพอ 
 เชิงคุณภาพ 
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 , อาคาร 3  อาคาร 4 และอาคาร 5 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานได้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
 - ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประสานแผนจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ 
 - จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
 - ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
  

 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
 - ตรวจสอบ  ผลของการดำเนินงาน 
 - ประเมินผลโครงการโดย คณะครูผู้รับผิดชอบ 
 

 4.4 ขั้นสรุป รายงานผลและปรับปรุง ( Action ) 
 - รวบรวมผลการติดตามงานเพ่ือสรุป กิจกรรมโครงการ 
 - รายงานผลโครงการ  
 - ปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.
ค. 

1  ( Plan ) 
- ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- ประสานแผนจัดทำเป็น
แผนปฏบิัติการ 
- จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของ
โรงเรียน 

             
นายอำนวย 
เพชรโก และ
คณะทำงาน 

 

2 ( Do ) 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
มอบหมายงาน 
- ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประจำ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาคาร 
1 , อาคาร 3 อาคาร 4  และ
อาคาร 5 

            นายอำนวย 
เพชรโก 
นางสาว
ปรารถนา     
จันทร์ชมภู และ
คณะทำงาน 

 

3  ( Check ) 
- ตรวจสอบ ความเรียบร้อย
ของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ที่ซ่อมแซม 
- ประเมินผลโครงการ โดย 
คร ู

            นายอำนวย 
เพชรโก 
นางสาว
ปรารถนา จนัทร์
ชมภู และ
คณะทำงาน 

 

4 ( Action ) 
- รวบรวมผลการติดตามงาน
เพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลโครงการ  
- ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ
เพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 

             
 
นางสาว
ปรารถนา จนัทร์
ชมภ ู
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน 54,850 บาท   
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 - ซ่อมแซมเก้าอ้ีสำหรับห้องเรียน
วิทยาศาสตร์  จำนวน 115 ตัว  
ราคาตัวละ 390 บาท 
ขนาดกว้าง 30x30 สูง 45 ซม. 

- 44,850 - - 44,850 

2. ซ่อมแซมอ่างล้างอุปกรณ์ และตู้
เก็บอุปกรณ์ 

- 10,000 - - 10,000 

 รวมงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม - 54,850 - - 54,850 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้เรียนและผู้สอน
มากกว่าร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้ห้องเรียน 
 

- ผลการสังเกต 

- สอบถามความพึง
พอใจ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบวัดความพึงพอใจ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้มี
ห้องเรียนคุณภาพ ทันสมัย 
พร้อมใช้งาน 

ผู้เรียนและผู้สอนร้อยละ 
80 ได้รับความสะดวก
ภายในชั้นเรียน 

- ผลการสังเกต 

- สอบถามความพึง
พอใจ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบวัดความพึงพอใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได้ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพ 
 9.2  โรงเรียนหนองบัววิทยายน มีห้องเรียนที่มคีุณภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีความสะดวกสบายต่อการ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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(ลงชื่อ)                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ( นางสาวปรารถนา  จันทร์ชมภู ) 
                 คร ู
  
 
 (ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 

            ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา ) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
(ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ      อาหารกลางวัน 
แผนงาน      บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐาปนี  โพธิบาย และคณะกรรมการอาหารกลางวัน 
ระยะเวลาการดำเนินการ   1  พฤษภาคม 2565  – 31  มีนาคม  2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1)  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 7 กำหนดให้ผู ้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมี
น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่น ในปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน มีเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการ เนื่องจากการรับประทาน
อาหารที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้น โรงเรียนหนองบัววิทยายนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 7 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2)  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ 
          2.2 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้เจริญเติบโตสมวัยจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
 
3)  เป้าหมาย      
                3.1  นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์  
                3.2  นักเรียนร้อยละ 95 มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
  3.3  นักเรียนร้อยละ 100  (ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหาร
กลางวัน  
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
       1) ประชุม ชี้แจงการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 4.2  ขั้นดำเนินการ (Do)  
                 1. สำรวจจำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน  
            2. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. จัดสรรอาหารกลางวันให้นักเรียน  
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        4. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน (ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  1. นิเทศติดตามกำกับติดตามการดำเนินงาน 

4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
     1. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

5.ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุน      จำนวน  10,000  บาท 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

1 ประชุม ช้ีแจงการดำเนินงาน
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

            คณะกรรมการ
อาหารกลางวัน 

 
2 2.1 สำรวจจำนวนนักเรียน

ทั้งหมด  
2.2 ตรวจสอบงบ ประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 จัดสรรอาหารกลางวันให้
นักเรียนทุกคน 
2.4 บริการอาหารกลางวันให้
นักเรียนทุกคน (ระดับชั้น
อนุบาล 2 - ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6) 

         
 
 
 
 

 

    

คณะกรรมการ
อาหารกลางวัน 

 
 

3 นิเทศติดตาม             คณะกรรมการ
อาหารกลางวัน 

4 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            คณะกรรมการ
อาหารกลางวัน 
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6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 จัดทำคูปอง สำหรับ
นักเรียนอนุบาล - ป.6 
ทั้ง 2 ภาคเรียน 

- - 8,000 - 8000 

2 เอกสารแบบประเมิน
ต่างๆ 

- - 2,000 - 2,000 

รวม - - 10,000 - 10,000 
 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียน
หนองบัววิทยายนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายของ
นักเรียนให้เจริญเติบโตสมวัยจากการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีใน
การรับประทานอาหาร 

1. นักเรียนร้อยละ 95 มี
สุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง
สมบูรณ์  
 2. นักเรียนร้อยละ 95 มี
มารยาทในการับประทาน
อาหาร 
3. นักเรียนร้อยละ 100  
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
อาหารกลางวัน  
 

สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

สำรวจ 
 
ตรวจสอบ 
 
สังเกต 

-  แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบบันทึกการ
จ่ายคูปองอาหาร
กลางวัน 
-  แบบบันทึก/แบบ
รายงานข้อมูลด้าน
สุขภาพของนักเรียน 
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8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้   
        8.1 นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพแข็งแรง 
          8.2 นักเรียนมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารกลางวัน 
 8.3 นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 8.4 นักเรียนรู้จักเลือกซ้ืออาหารที่มีประโยชน์และมีสุขลักษณะในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง 
 
 

(ลงชื่อ)                                         หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                        ( นางฐาปนี    โพธิบาย) 
                 ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
 
 
ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา )              (นางสาวณีรวรรณ  พลเสน ) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

 (ลงชื่อ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ   การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่บริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ม.ที่1 คุณภาพของผู้เรียน ตบช. 2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพราราช   นายกิตติพงษ์  คล่องดี   นายวัชรินทร์  มูลสาร    
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 –  31 มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดหลักการ 
และจุดมุ่งหมายไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการจัด 
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกลุ่มสาระที่มีบทบาทในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้พัฒนาตามวิวัฒนาการของโลก 
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีเหตุและผลคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าฝึกทักษะพัฒนาทักษะ 
กระบวนคิด การเล่น การออกกำลังกาย มีความสามารถในการแก้ปัญหา การตัดสินใจในการเล่นเป็นทีมได้ โรงเรียน 
หนองบัววิทยายน จึงมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาเพ่ือให้การแสดงออกท่ีสร้างความชื่อม่ัน และทักษะ 
กระบวนการทางการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นทักษะที่เล่นเป็นทีมและที่เป็นทักษะเฉพาะตัวส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
รักการทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจำเป็น ต้องส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นพัฒนา ไปสู่ความ 
เป็นเลิศทางการเล่นกีฬาตามเป้าหมายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา จึงดำเนินการจัดทำโครงการ การจัดการ 
แข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหนองบัววิทยายนขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
            2.2   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
            2.3   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
                    ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3. เป้าหมาย 

     3.1  เชิงปริมาณ 
            1) ร้อยละ 97 ของนักเรียนทุกระดับมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

                    2) ร้อยละ 94 ของนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                    3) ร้อยละ 97 ของนักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
                        ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
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             3.2  เชิงคุณภาพ 
                        นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น  นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพของตนเอง 

     4.  กิจกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

 5.  งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้  งบประมาณรวมทั้งสิ้น         50,000     บาท    

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ข้ันเตรียมการ 
     1.1  ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
     1.2  ประสานแผน/นำไปหลอมเป็นแผนปฏิบัติการ 
     1.3 จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 

 
เมษายน – พฤษภาคม 
         2565   

 
      นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา   
           คณะทำงาน 

 2. ข้ันดำเนินการ 
     2.1  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
     2.2  ดำเนินงานตามโครงการ 
       2.2.1 กำหนดรายละเอียดการแข่งขันกีฬาภายใน 
       2.2.2 กำหนดประเภทการแข่งขัน 
       2.2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 
       2.2.4  สำรวจวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ใช้ในการ  
                แข่งขัน 
       2.2.5 จัดทำเอกสารใช้ในการแข่งขัน 
       2.2.6  กำหนด วัน เวลา ฝีกซ้อมกีฬา 
       2.2.7 จัดเตรียมงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 
     2.3  ดำเนินการแข่งขัน 
        2.3.1  ทำพิธีเปิดการแข่งขัน 
        2.3.2  แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
        2.2.3  รวบรวมและบันทึกผลการแข่งขัน 
        2.2.4  สรุปผลและมอบรางวัลแก่นักกีฬา 
        2.2.5  ทำพิธีปิดการแข่งขัน 

 
กันยายน – ธันวาคม   
         2565 

 
     นายจิรวุฒ ิ โพธิ์สุดตา     
           คณะทำงาน 
ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพราราช 
 นายกิตติพงษ์  คล่องดี 
 นายวัชรินทร์  มูลสาร 

3. ข้ันสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
    3.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
    3.2 จัดทำสรุป รวบรวมผลการจัดกิจกรรม 
    3.3 รายงานผลการดำเนินงาน / รายงานประจำปี 

  
 

มีนาคม  2566 

คณะทำงาน 
ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพราราช 
 นายกิตติพงษ์  คล่องดี 
 นายวัชรินทร์  มูลสาร 
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 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ                 

 
7. การประเมินผล 

                 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ครูมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการเล่นกีฬา 
2.ครู / นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 
3.ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และสามารถนำเอาความรู้ 

ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือพัฒนาตนเอง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงินอุดหนุน เงิน
ราย
ได้ 

เรียน
ฟรี  
15 
ปี 

รวมเงิน 

ค่า 
ตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

ค่าเหรียญรางวัล และของรางวัล 30,000 - - 30,000   30,000 30,000 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 20,000 - - 20,000  20,000  20,000 

รวมเงิน 50,000 - - 50,000  20,000 30,000 50,000 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
7.1  ร้อยละ97 ของนักเรียนทุกระดับมี 

นิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
       7.2   ร้อยละ94 ของนักส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       7.3   ร้อยละ 97ของนักเรียนป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
        7.4   ร้อยละ95 ของนักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
        7.5   ร้อยละ95 ของนักเรียนนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
        7.6   ร้อยละ95 ของนักเรียนนักเรียนสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

-  แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
 
-  สังเกต 
 
 
-  ทดสอบปฏิบัติจริง 
 
-  สังเกต 

- แบบสอบถาม  
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบสังเกต 
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       (ลงชื่อ)           หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (ว่าที่ร.ต. พรเทพ   โพราราช ) 
                                                       ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
         (ลงชื่อ)                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา )  
                                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
         
      (ลงชื่อ)                                             ผู้อนุมัติโครงการ       
                                      ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย )                                            
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน พ.ศ. 2565  -  มีนาคม พ.ศ. 2566  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชรินทร์  มูลสาร  ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพราราช   นายกิตติพงษ์  คล่องดี   

นายวัชรพล  บรรเทาพิษ    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีก
ทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลัง
กาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถ
ด้านกีฬาและสามารถทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้ และวิธีที่
จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยา
เสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 

3.เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ   

นักกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล ทุกรุ่นอายุ จำนวน 40 คน  

          3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. มีผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 90  

2. ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล มีทักษะความสามารถทางด้านที่ตนเองถนัด และ
ประสบการณ์ในการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ร้อยละ 95 

 

 



202 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน / จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ  
       4.1.2 สำรวจข้อมูลรายการแข่งขัน และความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการซ้อมและ
แข่งขัน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
                4.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล 
                4.2.3 ซ้อมและแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                4.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจครูและนักเรียน 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
      4.4.1 นำข้อมูลจากการทำโครงการมา ประชุม ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ผิดพลาด และวัสดุอุปกรณ์
ในส่วนใดที่ยังขาด และปรับปรุงต่อไป  
                4.4.2 จัดเตรียมทำแผนงานและโครงการ ในปีการศึกษาต่อไป 

 5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับชอบ หมา

ย
เหต ุ

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

1 ขั้นเตรียมการ 
(Plan)  
1.1จัดทำแผน
เพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

 
 
 

 
 
 
 

          นายวัชรินทร์  
มูลสาร และ
คณะ 

 

1.2 สำรวจ
ข้อมูลรายการ
แข่งขัน และ
ความต้องการ 
วัสดุอุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกในการ
ซ้อมและแข่งขัน 

            นายวัชรินทร์  
มูลสาร และ
คณะ 
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2 ขั้นดำเนินการ 
(Do)  
2.1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน 

   
 
 
 

  
 

    
 
 

 
 
 

  ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

 

2.2 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกกีฬา
ฟุตบอล-ฟุตซอล 

            นายวัชรินทร์  
มูลสาร และ
คณะ 

 

2.3 ซ้อมและ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอล-ฟุตซอล 

            นายวัชรินทร์  
มูลสาร และ
คณะ 

 

3 ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 
(Check)    
3.1
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ครูและนักเรียน 

           
 
 
 
 

  
นายวัชรินทร์  
มูลสาร และ
คณะ 

 

4 ขั้นสรุป 
รายงานผล 
และปรับปรุง 
(Action) 
4.1 นำข้อมูลจาก

การทำโครงการมา 
ประชุม ปรึกษาหา
แนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
ผิดพลาด และวัสดุ
อุปกรณ์ในส่วนใดที่
ยังขาด และ
ปรับปรุงต่อไป 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายวัชรินทร์  
มูลสาร และ
คณะ 

 

4.2 จัดเตรียม
ทำแผนงานและ
โครงการ ในปี
การศึกษาต่อไป 

            นายวัชรินทร์  
มูลสาร และ
คณะ 
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  จำนวน   15,000   บาท 

7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 ค่าอาหารนักเรียน - 15,000 -  15,000 

รวม - 15,000  - 15,000 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาฟุตบอล ร่วม
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก  

90 สำรวจความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียน 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2 ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีทักษะ
ความสามารถทางด้านที่ตนเองถนัด และประสบการณ์
ในการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  

95 สำรวจความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียน 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนทุกระดับมีทักษะความสามารถทางด้านที่ตนเองถนัด มีนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  นักเรียนมีการ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

                             (ลงชือ่)................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                            (นายวัชรินทร์   มูลสาร) 

ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

                  (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          ( นายจิรวฒุิ  โพธิ์สุดตา )  
                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
                   (ลงชื่อ)................................................ผู้อนมุัติโครงการ 

                      (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย)                                              
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ   ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
กลยุทธ์  สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ข้อที่  7 ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและ

ต่อเนื่อง 

ลักษณะงาน / โครงการ        โครงการใหม่                       
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา   2565 
ผู้รับผิดชอบ           นางสาวปภาดา  อินทร  นางสาวสมปรารถนา ภูมิพานิชย์    นางสาวสุดาพร  นนท์ไพรวัลย์  

      นางสาวจุฑามาศ พร่ำยี่   นางสาวหนึ่งฤทัย  บุคคละ นางสาวปรารถนา จันทร์ชมภู 
      นางสาวนลพรรณ โคตรวงษา  นางปนัดดา การีชุม 

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

1. หลักการและเหตุผล 
                กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายความปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วนในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม รวมทั้งให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
จากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการ 3 ป ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ ป้องกัน ปลูกฝัง 
ปราบปราม” สอดรับกับขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 กลุ่มภัย  ได้แก่ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของ
มนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)  3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ (Right) 4) ภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายความปลอดภัยโรงเรียนจึงได้จัด
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษาและ 
ผู้ปกครอง 
 

2.  วัตถุประสงค์   

        2.1    เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังความรู้ ทักษะ และเจตคติในการป้องกัน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

ครูและบุคลาการทางการศึกษา 

   2.2    เพ่ือให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

        2.3    เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ประกันภัยจากอุบัติเหตุและประกันชีวิตพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2.4     เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษามีความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงในทุกด้าน 

3. เป้าหมาย 

    3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 

         นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองบัววิทยายน   ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยทุกคน 
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     3.2 ผลผลิต  (Outputs) 

         นักเรียนคณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองบัววิทยายน   นำความรู้เรื่องความปลอดภัยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้    

และมีเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.  วิธีดำเนินการ 

     4.1   S (Study)  ขั้นตอนการศึกษาวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน  
    ศึกษาเอกสาร/คู่มือความปลอดภัย 

     4.2   A (Analysis)  ขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน  
   ประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัย   ศึกษาปัญหา การดำเนินงานที่ผ่านมา  จุดเด่น จุดด้อย  ร่วมวิเคราะห์
จัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป 
     4.3   P (Plan) ขั้นตอนการวางแผนวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน  
             1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

             2)  ประชุมอบรมสร้างความเข้าใจ หลักการ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

             3)  คณะกรรมการจัดทำกรอบภาระงานการดำเนินโครงการ 

             4)  คณะกรรมการจัดทำแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

             5)  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินโครงการตามปฏิทินที่กำหนด 

    4.4   D (Do)  ขั้นตอนการปฏิบัติงานลงมือทำ  
             1)  คณะทำงานจัดทำแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำแต่ละสายชั้น 

                   1.1)  เสนอโครงการ   แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 

                   1.2)  คณะทำงาน  ประชุมแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบ   

                   1.3)  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  เอกสาร เตรียมจัดกิจกรรม 

                   1.4)  ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 

                   1.5)  คณะทำงานความปลอดภัยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

        1.6)  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม รายงานผลตามลำดับเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 

     4.5    E (Evaluate) คือ ขั้นตอนการประเมินผลวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน  
  1) จัดทำแผน และประเมินผลการดำเนินโครงการ 

  2) กำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ 

  3) ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโครงการ ตามข้อเสนอแนะ 

  4) สรุปผลและรายงานผลโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
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  5) คณะทำงานวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา 

โครงการในปีต่อไป 

  6) เผยแพร่ นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อคณะครู ผู้บริหาร  

     4.6      I   หมายถึง Integrate  ขั้นตอนการบูรณาการของงาน  
  รวบรวมการดำเนินงานกับทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน     เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป 
   4.7    R  หมายถึง   Report   ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  รายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม  นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

5.  ปฏิทินการดำเนินงาน (ให้ระบุแนวทางวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการโดยสังเขป) 
 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 
หมาย 

เหต ุเม.ย
. 

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

มี.ค. 

1 Study 

1.1 ศึกษาเอกสาร/คู่มือ
ความปลอดภยั  

             

ปภาดา อินทร 

และคณะ 

 

2 Analysis 

ประชุมคณะทำงานด้าน
ความปลอดภยั ศึกษา
ปัญหา การดำเนินงานที่
ผ่านมา  จุดเด่น จุดด้อย  
ร่วมวิเคราะห์จัดทำ
แผนปฏิบัติการต่อไป 

             

ปภาดา อินทร 

และคณะ 

 

3 Plan 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

 3.2 ประชุมอบรมสร้าง
ความเข้าใจ หลักการ 
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการดำเนินงาน 

3.3 คณะกรรมการจัดทำ
กรอบภาระงานการดำเนิน
โครงการ 

3.4 คณะกรรมการจัดทำ
แผนงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

             

ปภาดา อินทร 

และคณะ 
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3.5 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติดำเนินโครงการตาม
ปฏิทินที่กำหนด 

4 Do   

4.1  เสนอโครงการ   
แต่งต้ังคณะทำงานจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

4.2 คณะทำงาน  ประชุม
แบ่งงานและมอบหมาย
ความรับผิดชอบ   

4.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
เอกสาร เตรียมจัดกจิกรรม 

4.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

4.5  คณะทำงานด้านความ
ปลอดภัยดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านความปลอดภัยให้
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา                

4.6  สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม รายงานผล
ตามลำดับเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป  

             

คณะนิเทศ
ติดตาม 

 

5 Evaluate 

5.1 จัดทำแผน และ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

5.2 กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 

5.3 ปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินการโครงการ ตาม
ข้อเสนอแนะ 

5.4 สรุปผลและรายงานผล
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน 

5.5 คณะทำงานวิเคราะห์
ผลการดำเนินโครงการ 

             

ปภาดา อินทร 

และคณะ 
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และนำข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาโครงการในปีต่อไป 

5.6 เผยแพร่ นำเสนอผล
การดำเนินโครงการต่อ
คณะครู ผู้บริหาร 

6 Integrate 

รวบรวมการดำเนินงานกับ
ทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาส่งเสริม
ความปลอดภยัในโรงเรียน     
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินโครงการต่อ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องและ
บุคคลทั่วไป 

             

ปภาดา อินทร 

และคณะ 

 

7 Report 

รายงานผลการดำเนินงาน
ทุกกิจกรรม  นำเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

             

ปภาดา อินทร 

และคณะ 

 

 

6.   งบประมาณที่ใช้     18,000   บาท 

 - หมวดเงินอุดหนุนทางจัดการศึกษา จำนวน 18,000  บาท 

7 . รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม 
งบดำเนินการ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน  

-จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 4 กลุ่มภัย ให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก ่ 

1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 

2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)  

3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ (Right) 

4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
(Unhealthiness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,000 

 

 

18,000 

 

 

รวม   18,000 18,000 
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   8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองบัว
วิทยายน   ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยทุกคน 

ประเมินจากการความรู้ที่
ได้รับ 

แบบสำรวจความรู้และ
ความพึงพอใจ 

2. นักเรียนคณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองบัว
วิทยายน   นำความรู้เรื่องความปลอดภัยไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้    และมีเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ประเมินจากการสังเกต
การนำความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

รูปภาพและสรุปรายงาน 

  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองบัววิทยายน   ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยทุกคน 
 2.  นักเรียนคณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองบัววิทยายน   นำความรู้เรื่องความปลอดภัยไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้    และมีเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 
 
 
      (ลงชื่อ)                                   หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวปภาดา  อินทร) 
              ครู โรงเรียนหนองบัววทิยายน 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา) 
                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
      (ลงชื่อ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  พัฒนางานสารบรรณโรงเรียน 

แผนงาน  บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม 2566 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี  , นางสาวภรพรรณ  พาเตาะ ,นางสาวกรรณิการ์  ภูมิพัฒน์   

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้องอาศัย ข้อมูล
ที ่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ ่มขึ ้นเป็นไป  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพื่อให้งานเป็นระบบ 
สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น งานธุรการ เป็นงานที่สําคัญและจําเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การ
ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง 
การจัดเก็บและทําลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอํานวยความสะดวกตา่ง 
ๆ ในการดําเนินงานของสถานศึกษา ให้ดําเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน  
สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วย  ส่งเสริม 
อํานวยความสะดวกในการทํางานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีวางไว้ จึงต้อง เป็นผู้คอยช่วยเหลือ 
แนะนําให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด  เข้ากับงานของสถานศึกษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นจึงจําเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนา  ระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยี    มาใช้
ในการดําเนินงาน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 

 2.2 เพ่ือให้การดําเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 2.3 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการดําเนินงานธุรการให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 

3.2 ร้อยละ 100 การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 ร้อยละ 100 การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา           

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  

                4.1.1 ประชุมจดัทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

                4.1.2 สำรวจวัสดุสำนักงาน 

                4.1.3 จัดทำแผน/ปฏิทินของโรงเรียน 

 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  

                4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 

                4.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 

                4.2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 

          1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 

           2) ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการ 

                      3) ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการเสนอผู้บริหาร ประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ 

 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

                 4.3.1 แบบนิเทศติดตามการรับ-ส่งหนังสือราชการ 

4.3.2 ติดตาม และประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 

4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
            4.4.1 สรุปผลและรายงานผล 
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5.  ปฏิทินการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

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

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
1.2 สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน 
1.3 จัดทำแผน/ปฏิทินของโรงเรียน 

            นางยุพาพรรณ 
จันทร์ศร ี

 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งาน 
2.2ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
-รับ-ส่งหนังสือราชการ 
-ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ 
 

             
นางยุพาพรรณ 
จันทร์ศร ี
และคณะ 
 
ภรพรรณ 
กรรณิการ ์

 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check)    
3.1 แบบนิเทศติดตามฯ 
3.2 ติดตาม และประเมนิผล          
การจดัหาวัสดอุุปกรณ ์

            กรรมการที่
ได้รับการ
แต่งตั้ง 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง 
(Action) 
4.1 สรุปและรายงานผล 

            นางยุพาพรรณ 
จันทร์ศร ี
และคณะ 

 

 

6.  งบประมาณ 

    - หมวดเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา  จำนวน  100,000   บาท  
 

7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน 

 40,000 50,000 10,000 100,000 

รวม  40,000 50,000 10,000 100,000 
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8.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1. เพ่ือวางแผน 
ออกแบบระบบงาน
ธุรการ ลดขั้นตอนการ
ดําเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงาน เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบเอกสารได้เป็น
ปัจจุบัน 

นิเทศ 

ตรวจสอบ 

แบบนิเทศ 

2. เพ่ือให้การดําเนินงาน
ธุรการเป็นไปอย่างมี
ระบบ โดยยึดความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

ร้อยละ 100 การรับ – 
โต้ตอบหนังสือราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ 

ตรวจสอบ 

แบบนิเทศ 

3.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่
จําเป็นในการดําเนินงาน
ธุรการให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
 

ร้อยละ 100 การจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการเป็น
ระบบง่ายต่อการค้นหา 

นิเทศ 

ตรวจสอบ 

แบบนิเทศ 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

9.2 ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร  

9.3 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ลงชื่อ)                                       หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     ( นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี ) 

     ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน   

 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                             ( นายสุกัลป์  ศรีพันธบุตร ) 

                                ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

     

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                             ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สดุตา ) 

                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                       ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 

                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ   ปรับปรุงและซ่อมแซมประสิทธิภาพระบบประปาโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
                                        เป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ 
                                          เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                          ตวับ่งชี้ที่  2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                          อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นายจำเริญ  พันธุพารา นายดิเรก  วงษ์หาจักร์  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพราราช  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
               วิสัยทัศน์ (VISION)โรงเรียนหนองบัววิทยายน “ โรงเรียนหนองบัววิทยายน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที ่ได้
มาตรฐาน  นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ”   ภารกิจในการบริหารโรงเรียนตามปกติ 4 งานบริหารหลัก คืองานบริหารวิชาการ   
งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ   งานบริหารบริหารทั่วไปแล้ว  งานด้านโครงสร้างพ้ื นฐานทางกายภาพของ
โรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ขนานกันไปด้วย เพ่ือบริการผู้เรียนให้เพียงพอต่อความจำเป็น ต้องการ เต็มตามศักยภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจักกระบวนการเรียนการสอน การดำเนินการต้องได้มาตรฐานทันสมัย
เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความม่ันใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์    
    2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
  

3.  เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาโรงเรียน จัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ปลอดภัย  เหมาะสม  
          3.1.2 ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ให้ปลอดภัย เหมาะสม ให้คงทนถาวร เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ100 ของอุปกรณ์   
   

          3.2  เชิงคุณภาพ 
            โรงเรียนมีระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ปลอดภัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
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4.   ข้ันตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
      4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
           4.1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน / จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ 
           4.1.2  สำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
           4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
            4.2.2 ดำเนินการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
            4.2.3 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
      4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
             4.3.1 (แบบประเมินผล) ออกแบบเครื่องมือ และติดตามประเมินผล  
             4.3.2 สรุปผลการประเมิน 
       4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
     4.4.1 นำข้อมูลจากการทำโครงการมา ประชุม ปรึกษาหาแนวทางเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อไป  
               4.4.2 จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

 5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 

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

1 ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 
1.1จัดทำแผนเพื่อ
ขออนุมัติโครงการ 
1.2  สำรวจขอ้มูล
พื้นฐานสภาพระบบ
น้ำประปาของ
โรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
 

นายจำเรญิ 
พันธุพารา 
และคณะ 

 

2 ขั้นดำเนินการ 
(Do)  
2.1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
รับผิดชอบงาน 
2.2 ดำเนินการ
อนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.3 จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
นายจำเรญิ 
พันธุพารา 
และคณะ 
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3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
(Check)    
3.1 แบบ
ประเมินผล 
3.2 สรุปผลการ
ประเมิน 

           
 
 
 
 
 

  
 
 
นายจำเริญ 
พันธุพารา 
และคณะ 

 

4 ขั้นสรุป รายงาน
ผล และปรบัปรงุ 
(Action) 
4.1 นำข้อมูลมา
ประชุม ปรึกษาหา
แนวทางเพื่อ พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ต่อไป 
4.2 จัดทำ
ข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข  
ต่อไป 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นายจำเริญ 
พันธุพารา 
และคณะ 
 
                     
นายจำเริญ 
พันธุพารา 
และคณะ 

 

 
6. งบประมาณ   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว     50,000   บาท   จำแนก ดังนี้ 
 
7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

รายได้ 
IEP 

รวมเงิน 
ค่า 

ตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ปรับปรุงและซ่อมแซมเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปา
ระบบน้ำดื่มโรงเรียน ซ่อมแซม
อุปกรณ์ปลอดภัย เหมาะสม             

50,000 - - 50,000 - - 50,000 50,000 

รวมงบ 50,000 - - 50,000 - - 50,000 50,000 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
8.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ
ประปาที่มีประสิทธิภาพที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 
 

8.1.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาโรงเรียน ปลอดภัย 
เหมาะสม  
8.1.2 ซ่อมแซมอุปกรณ์ปลอดภัย 
เหมาะสม ให้คงทนถาวร เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 
100 ของอุปกรณ์             
   
 

ตรวจสอบ 
 
 
ตรวจสอบ 
 

- แบบตรวจสอบอุปกรณ์
ส่วนประกอบของประปา 
 
- แบบตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนหนองบัววิทยายน มีระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอกับการให้บริการนักเรียน
และส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
  

                          (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นายจำเริญ  พันธุพารา) 

 ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

               (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา ) 

     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

          (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

 ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  ซ่อมแซมและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
                              เป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อย่างมี 

ประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                ตวับ่งชี้ที่  2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                อยา่งมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 - 31 มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายดิเรก วงษ์มหาจักร์ ,ว่าที่ร้อยตรี พรเทพ โพราราช , นายนิมิต บัวระภา,  
                                นายอมรศักดิ์ ปัดถา  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
               วิสัยทัศน์ (VISION)โรงเรียนหนองบัววิทยายน “ โรงเรียนหนองบัววิทยายน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที ่ได้
มาตรฐาน  นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ” ภารกิจในการบริหารโรงเรียนตามปกติ 4 งานบริหารหลัก คืองานบริหารวิชาการ   
งานบริหาร บุคคล  งานบริหารงบประมาณ   งานบริหารบริหารทั่วไปแล้ว  งานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของ
โรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ขนานกันไปด้วย เพ่ือบริการผู้เรียนให้เพียงพอต่อความจำเป็น ต้องการ เต็มตามศักยภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจักกระบวนการเรียนการสอน การดำเนินการต้องได้มาตรฐานทันสมัย
เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความม่ันใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์    
    2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพอาคารเรียน วัสดุประกอบอาคารเรียน และสภาพแวดล้อม ที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
  

3.  เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม เนื้อที่ใช้สอย ซ่อมแซมอุปกรณ์ ปลอดภัย เหมาะสม 
          3.1.2 ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้คงทนถาวร เอ้ือต่อการเรียนรู้             
   

          3.2  เชิงคุณภาพ 
            โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามน่าอยู่และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  
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4.   ข้ันตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
      4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
           4.1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน / จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ 
           4.1.2  สำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
      4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
           4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
           4.2.2 ดำเนินการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
           4.2.3 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
      4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
           4.3.1 แบบประเมินผล  
           4.3.2 สรุปผลการประเมิน 
       4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
  4.4.1 นำข้อมูลจากการทำโครงการมา ประชุม ปรึกษาหาแนวทางเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อไป  
            4.4.2 จัดเตรียมทำแผนงานและโครงการ ในปีการศึกษาต่อไป 
 

 5.ปฏิทินการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

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

 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  

จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
1.2  สำรวจข้อมูลพื้นฐาน
อาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 

ดิเรก 
วงษ์มหา

จักร์ 

 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบงาน 
2.2 ดำเนินการอนุมัติการใช้
จ่ายงบประมาณ 
2.3 จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
ดิเรก  
วงษ์มหา
จักร์ 
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3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)    
3.1 แบบประเมินผล 
3.2 สรุปผลการประเมิน 

           
 
 
 
 

  
ดิเรก  
วงษ์มหา
จักร ์

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง (Action) 
4.1 นำข้อมูลมาประชุม 
ปรึกษาหาแนวทางเพ่ือ 
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ต่อไป 
4.2 จัดเตรียมทำ
แผนงานและโครงการ 
ในปีการศึกษาต่อไป 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ดิเรก  
วงษ์มหา
จักร ์
 
ดิเรก  
วงษ์มหา
จักร ์

 

 

6. งบประมาณ   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว     500,000   บาท    
 

7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

รายได้ 
IEP 

รวมเงิน 
ค่า 

ตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม เนื้อ
ที่ใช้สอย ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ 
ปลอดภัย เหมาะสม ปรับปรุง 
ด้านอาคารสถานที่ให้คงทน
ถาวร เอ้ือต่อการเรียนรู้  

500,000   500,000   500,000 500,000 

รวมงบ 500,000   500,000   500,000 500,000 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
8.1 เพ่ือให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 
 

8.1.1 ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม 
เนื้อท่ีใช้สอย ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
ปลอดภัย เหมาะสม 
8.1.2 ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้
คงทนถาวร เอ้ือต่อการเรียนรู้             
   
 

ตรวจสอบ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนหนองบัววิทยายน มีสถานภาพด้านกายภาพได้มาตรฐานและเพียงพอกับการให้บริการนักเรียนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 
 
  

                           (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นายดิเรก  วงษ์มหาจักร์) 

 ตำแหน่ง   ครู 
 

               (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา ) 

     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

          (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

 ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ       ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิมิต บัวระภา นางสุทธิดา  ไชยพะยวน นางวรัญญา  สกุณา  นางสาวกัญธนัช ศรีจันทะ  

นางสาวสมปรารถนา ภูมิพานิชย์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในโรงเรยีน 
ทั ้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเร ียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู ้ต ่างๆ 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของ
โรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
      จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนหนองบัววิทยายน มีการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอ่ืนๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานให้ชุมชนทราบ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
         2.2  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
3. เป้าหมาย   

3.1  ด้านปริมาณ  
3.1.1  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  

วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ ในระดับดี 
3.1.2  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ

หน่วยงานต่างๆ ในระดับดี 
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3.2  ด้านคุณภาพ 
      โรงเรียนหนองบัววิทยายนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
 ปีการศึกษา 2565 

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

1.ขั้นเตรียมการ (P)  
1.  ศึกษานโยบายของ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับ
โครงการฯ  
2.  ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพ
ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดทำโครงการฯ 
นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

             
คณะทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อ
ชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 
2.  ดำเนินงานตาม
โครงการฯ  

4.1 ก ิจกรรมจ ัดทำ
เว็บไซต์โรงเรียน 
  4.2 ก ิจกรรมจ ัดทำ
วารสาร แผ ่นพ ับ ป ้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

             
คณะทำงาน 
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      4.3 กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ
ข้อมูลเครือข่ายของ
สถานศึกษา 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การ
ดำเนินงาน และคอย
อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ 
กำหนด 

             
คณะทำงาน 

 

4.ขั้นประเมินและรายงาน
ผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมิน
โครงการ 
  4.4.2  จัดทำรายงาน
โครงการฯ  นำเสนอ ฝ่าย
บริหาร 

            ครนูิมิตร 

 
5.  งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้   งบประมาณรวมทั้งสิ้น  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  20,000 10000  30,000 
รวม  20000 10,000  30,000 
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7.  การติดตามและประเมินผล 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ์

ความสำเร็จ 
เครื่องมือ 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข ่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเร ียนผ่านทางเว ็บไซต์
โรงเร ียน วารสารแผ่นพับ
และป ้ายประชาส ัมพ ันธ์
โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ          

1) การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียน
ถูกต้องชัดเจน 

มากกว่าร้อยละ 
90   

แบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศ 

2.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

2)  ร้อยละ80ของ
ผู้ปกครองมี ความพึง
พอใจต่อโรงเรียน 

สำรวจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้ปกครองต่อโรงเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                            

    1) โรงเรียนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  พร้อมอุปกรณ์ 
    2) โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ  ครอบคลุมทั้ง  4  งาน  

      3) โรงเรียนมีเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย 
   4) โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 
(ลงชื่อ).............................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นายนิมิต  บัวระภา) 
                                  ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา) 

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายอนุพนธ์ โสมมีชัย)  
   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ       รับนักเรียน 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสุทธิดา  ไชยพะยวน นางดวงจันทร์ แดงนา นางสาวสมปรารถนา ภูมิพานิชย์  

นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์  นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้การศึกษา
ภาคบังคับเป็นการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เกา้ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ผู้ปกครองส่งเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้า
เรียนในสถานศึกษาจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแตส่อบได้ ชั้นปีที ่เกา้ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว ถือว่าพ้นเกณฑ ์   
     โรงเรียนหนองบัววิทยายน ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จึงได้ทําโครงการรับนักเรียน และการ
ดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2542 นี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กในวัยเรียนได้ เข้ารับการศึกษาภาค
บังคับครบทุกคน และนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2.2 เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP, Gifted   

 
3. เป้าหมาย   

3.1  ด้านปริมาณ  
3.1.1 รับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 3 หอ้งเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
3.1.2 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 4 หอ้งเรียน ห้องเรียนละ 40 คน 
3.1.3 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP, Gifted ปีการศึกษา 2565 จํานวน 2 

หอ้งเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
3.1.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 2 หอ้งเรียน ห้องเรียนละ 40 คน 

3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      

ปีการศึกษา 2565 ตามความต้องการของผู้ปกครองได้ รอ้ยละ 95   
       3.2.3 รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP, Gifted  ตามเกณฑ ์ปีการศึกษา 2565  รอ้ยละ 100 
    3.2.3 นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน 
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4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

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

1.ขั้นเตรียมการ (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กับโครงการฯ
2.  ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อ
ฝ่ายบรหิาร 

             
คณะทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจง
โครงการฯและมอบหมายภาระ
งาน 
2.  ดำเนินงานตามโครงการฯ  

4.1 กำหนดแผนการรับ
นักเรียน 
  4.2 สำรวจนักเรียนในเขต
บริการและคัดลอก ทร.๑๔ 
      4.3 ห้องเรียนพิเศษ 

             
คณะทำงาน 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การดำเนินงาน 
และคอยอำนวยความสะดวก  
ในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานท่ีโครงการฯ กำหนด 

             
คณะทำงาน 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

            ครูสุทธิดา 
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5.  งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้    งบประมาณรวมทั้งสิ้น  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 รับนักเรียน   30,000  30,000 
รวม   30,000  30,000 

 
7.  การติดตามและประเมินผล 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
ความสำเร็จ 

เครื่องมือ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ในเขตบริการ
ได้รับการศึกษา ภาคบังคับ  
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 
6 ห้องเรียน พิเศษ MEP, Gifted ได้
ครบชั้นเรียน ห้องเรียนละ 30 คน  
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80          

1) การรับนักเรียน
ของโรงเรียนถูกต้อง
ตามระเบียบการรับ
นักเรียน 

มากกว่า 
ร้อยละ 90   

1. แบบสํารวจรายชื่อ
นักเรียน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบทะเบียนนักเรียน 
4. แบบประเมินความพึง
พอใจผู้ปกครองต่อ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                            
ประชากรวัยเรียนที่มีอายุย่างเขา้ปีที่ 5 - 16 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับมีที่เรียน

และเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

(ลงชื่อ).............................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสุทธิดา  ไชยพะยวน) 
                                        ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา) 

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายอนุพนธ์ โสมมีชัย)  

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยุทธนา  คำทะเนตร  นายวัชรพล  บรรเทาพิษ นายจำเริญ พันธุพารา  นายนิมิต  บัวระภา  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ได้มี            

การนําเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) การเรียน
แบบ School Online (VDO streaming) เรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับ
ศักยภาพของเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่จะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World 
Knowledge) ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือ แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของ
แต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากข้ึน ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

งานโสตทัศนศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทําโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดส่งเสริมและ สนับสนุนการ
จัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู
และบุคลากร โรงเรียนหนองบัววิทยายนในเรื่องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และ
การก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานมีปะสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 
  3.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  

3.2 โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรม 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
                4.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
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                4.2.3 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามระเบียบการจัดหาพัสดุ 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
                4.3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
     4.4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

5.  ปฏิทินการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.1 วางแผนโครงการฯ 
1.2 สำรวจและรวบรวมขอ้มูลการจดั
ปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ ์

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
2.3 ดำเนนิการจัดซือ้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ตามระเบียบการจัดหา
พัสด ุ

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check)    
3.1 ติดตาม และประเมนิผล          
การจดัซ้ือจัดจ้างวัสด-ุครุภัณฑ ์

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง 
(Action) 
4.1 สรุปและรายงานผล 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

6.  งบประมาณ 

    - หมวดเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา   จำนวน   70,000   บาท  

7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 จัดซื้ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
และสายสญัญาณต่อพ่วง 

  20,000  20,000 

2 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง, ลำโพง     50,000  50,000 
รวม   20,000 50,000 70,000 
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8.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพ
และทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

โรงเรียนมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 

- ประเมิน 
- สังเกต 

 

- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบฟอร์มการขอใช้สถานท่ี 

 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 

   (ลงชื่อ)                               หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                            ( นายยุทธนา  คำทะเนตร ) 

    ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน   

 

                         (ลงชื่อ)                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                           ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา ) 

                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

     

                         (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 

                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่ 1 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564  -  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเพียงพิศ บุตรรอด,นายวัชรินทร์  มูลสาร, นายศรีธาตุ ศรีสรณ์, นางคัทลียา จิตเจริญ,  
                               นางมัณฑนา  คล่องดี, นายกิตติพงษ์  คล่องดี, นางฐาปนี  โพธิบาย, นายวัชรพล บรรเทาพิษ,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 
         สังคมปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงและเสี่ยงภัยอันตรายรอบตัว  ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ชุมชน   
สังคมที่บ้าน และสังคมที่โรงเรียน  โดยเฉพาะสังคมที่โรงเรียนเป็นแหล่งรวมของคนจำนวนมาก  ซึ่งมาจากหลายครอบครัว  
ฉะนั้น แต่ละคนย่อมมีปัญหา  จากสถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกันและพฤติกรรมที่แสดงออก ย่อมแตกต่างกันไปด้วย  บาง
คนก้าวร้าวอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้  ผลที่ตามมาคือปัญหาสังคม  ครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนรองจากพ่อแม่ผู้ปกครองมากที่สุด  
ดังนั้น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงจัดขึ้นเพื่อมุ่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้พิจารณาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น พึ่งตนเองมีทักษะในการเลือกแนวทางในการศึกษา อาชีพและสังคมมีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกใน
การทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  
2. วัตถุประสงค์  
      2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
      2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
      2.3 เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน 
3.เป้าหมาย   
           3.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลดูและและช่วยเหลือที่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษต้องได้รับ 
การสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ ส่วนนักเรียนที่มีปัญหาต้องได้รับการแก้อย่างถูกต้องตามความต้องการของนักเรียน 

3.2 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ    
 3.3 นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ให้เกียรติผู้อื่น  และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ    
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน  

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  

- ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
           - จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
           -ออกคำสั่งมอบหมายงานที่รับผิดชอบ 
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4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
           - ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ 
           - จัดเตรียมสถานที่/จัดหาอุปกรณ์ /ประสานงาน/ตรวจความเรียบร้อยตามคำสั่งที่มอบหมาย 

           - ขออนุมัติ/จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/ประสานงาน ฯลฯ/ ดำเนินการจัดกิจกรรม 
            - ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน กำหนดการการจัดกิจกรรม 
        4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

             - ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
        4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
  - สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
            - ข้อเด่น / ข้อด้อย ในการดำเนินโครงการ 
            - ข้อเด่น พัฒนาต่อยอดในครั้งต่อไป 
            - ข้อด้อย หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ผู้รับผิดชอบ 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย 

ธ.ค
. 

1 Plan  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.2 จัดทำแผนตามปฏิทินโรงเรยีน             
1.3ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 

            

2 Do   
เพียงพิศ 
วัชรินทร์ 
ศรีธาตุ  คัทลียา 
ฐาปนี 
ปนัดดา 
เพียงพิศ วัชรพล 
กิตติพงษ์ มัณฑนา 

2.1 ประชุมผู้ปกครอง             
2.2เยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียน          
2.3กิจกรรมเฉพาะกิจคุ้มครอง
นักเรียน 

 

2.4กิจกรรมแนะแนวอาชีพ       
2.5กิจกรรมปัจฉมินิเทศ            
2.6กิจกรรมจดัหาทุนการศึกษา  

3 Check    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3.1ประเมินผลการดำเนินงาน             
4 Action  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.1สรุปรายงานผลโครงการ             
4.2สรุปรายงานผลโครงการ             
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน   56,000   บาท 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ประชุมผู้ปกครอง อบ.2 ป.1 ม.1 
-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

 26,000   26,000 

2 การคัดกรองนักเรียน 
-การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

  5,000  5,000 

3 การป้องกันและแก้ไข 
-งานปกครอง 

     

4 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
-งานแนะแนว 

     

5 การส่งต่อผู้เรียน 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 25,000   25,000 

รวม  51,000 5,000  56,000 

 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1.นักเรียนได้รับการดูแล 
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

100 ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม/แบบเยี่ยมบ้าน 

2.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ 

100 ตอบแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้รับการแก้ไขและพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมในโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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                    (ลงชื่อ)                                       หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                 ( นางเพียงพิศ  บุตรรอด ) 
    ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน   
 

 

                         (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                             ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สดุตา ) 
                            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
     
 

                         (ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                       ( นายอนุพนธ์  โสมมีชัย ) 
                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ       โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม 
กลุ่มงาน       บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร    ข้อที่ 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐาน      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
        ตัวบ่งชี้ข้อที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวนลพรรณ โคตรวงษา, นางคัทลียา จิตเจริญ, นายวัลลภ  สมบัติใหม่,  

     นางสาวสิริอร กัปโก, นายปรีชาพงษ์ วรจิตร, นางเพียงพิศ บุตรรอด, นางสาวปภาดา อินทร,  
     น.ส.ทิพย์สุดา หาระคุณโน   นางสุดาพร นนท์ไพรวัลย์, นางสาวจุฑามาศ พร่ำยี่,  
     นางสาวประมาภรณ์ เขตวัฒนานุสรณ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบ ายให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ นำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาจัดกิจกรรม กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้
นักเรียนได้มีจิตใจ น้อมนำเอาหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นผู้ที่กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยมีครูเป็นผู้ปฏิบัติเป็น
ตัวอย่าง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ทำให้นักเรียนได้ซึมซับ และนำสิ่งที่ดีปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชน และประเทศชาติ 
 การนำนักเรียนเข้าวัดฟังเทศน์ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม และนำกิจกรรมมาปฏิบัติในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจะทำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรมอย่างถาวร ดังกล่าว และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 2.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีขอครอบครัว โรงเรียน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ยอมรับที่อยู่      
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนมีคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์  
 3.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา  
 3.3 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน สังคมชุมชนและประเทศชาติ       
ยอมรับที่อยู่ร่มกันความแตกต่างและหลากหลาย  
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4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
               4.1.1 ประชุมครูวางแผนจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 
      4.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      4.1.3 ประสาน/ปรึกษา/วางแผนร่วมกับหัวหน้ากิจกรรมในโครงการ 
      4.1.4 จัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการดำเนินงานของกิจกรรม 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 
                4.2.2 จัดเตรียม สื่อ วัสดุ 
                4.2.3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
                4.2.4 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
                4.2.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ป.6 
                4.2.6 กิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

      4.3.1 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
                4.3.2 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
       4.3.3 ประเมินผลโครงการ 

4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
           4.4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

5. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565  
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

1 วางแผน (Plan) 
1.1ประชุมครูวางแผนจัดทำ
โครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษาปี  2565 

            นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา 

 

1.2 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา 

 

1.3 ประสาน/ปรึกษา/
วางแผนร่วมกับหัวหน้า
กิจกรรมในโครงการ 

   
 

         นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ) 
 
ที่ 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565  
ผูร้ับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

เม
.ย.

 

พ
ค 

มิ
ย 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

 1.4 จัดทำกำหนดการ/ปฏิทิน
การดำเนินงานของกิจกรรม 

            นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา 

 

2 ดำเนินการ (Do)  
2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

            นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา 

 

2.2 จัดเตรียม สื่อ วัสด ุ  
 

           นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 

 

2.3 กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

 
 

       
 

    นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 

 

 2.4 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา             นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 

 

2.5 กิจกรรมค่ายคณุธรรม  
ป.6 

            นางสาวนลพรรณ 
โคตรวงษา และ 
คณะครูสายชั้นป.6 

 

2.6 กิจกรรมค่ายคณุธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

            นางคัทลียา จิตเจริญ
และคณะครูสายชั้น
มัธยม 

 

3 ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู  และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

            นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 

 

3.2ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 

            นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 

 

3.3 ประเมินผลโครงการ             นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 

 

4 ประเมินผลและรายงาน 
(Action) 
4.1 สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

            นางสาวนลพรรณ  
โคตรวงษา และคณะ 

 

6. งบประมาณ    
6.1 จากหมวดเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน    จำนวน   45,000   บาท 

 6.2 จากหมวดเงินงบประมาณ เงินเรียนฟรี 15 ปี    จำนวน   13,000   บาท 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

20,000 -   20,000  20,000 

2 กิจกรรมสอบธรรม
ศึกษา 

25,000   25,000   25,000 

3 กิจกรรมค่ายคุณธรรม  
ป.6 

- 7,000  7,000   7,000 

6 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
3 

- 6,000 6,000    6,000 

รวม 45,000 13,000 6,000 32,000 20,000  58,000 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2.นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่
ดีขอครอบครัว โรงเรียน สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ 
ยอมรับที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

1. นักเรียนมีวินัยความ
รับผิดชอบ 
 2. นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของ 
พระพุทธศาสนา 
 3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชนและประเทศชาติ 

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน  
 

แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน  
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ 
 2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา 
 3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

 

 
   (ลงชื่อ)                                     หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวนลพรรณ  โคตรวงษา) 
                                        คร ูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 
   (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา) 
                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
   (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายอนุพนธ์   โสมมีชัย)  
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ  วันสำคัญ 
กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อที่ 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
   ตัวบ่งชี้ข้อที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลมุลรัตน์ มะรัตน์นางสาวนลพรรณ โคตรวงษา,นางรัศมี ศรีสุธรรม, 
                                น.ส.ประมาภรณ์ เขตวัฒนานุสรณ์, นางสุดารัตน์ เกิดแก้ว 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พ.ค. 2565 – 31 มี. ค. 2566 
1. หลักการและเหตุผล 
 การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรม
อย ่างต ่อเน ื ่อง  และเก ิดความเข ้าใจท ี ่ถ ูกต ้อง  มองเห ็นค ุณค ่าและความซาบซ ึ ้ ง ยอมร ับและปฏ ิบ ัต ิอย ่ าง  
เหมะสม  โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียน จำเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆด้าน และมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  การที่นักเรียนจะตระหนัก
และเห็นความสำคัญของวันสำคัญได้ดีและชัดเจน นอกจากจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใ ห้
นักเรียนมีความรู้แล้ว ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา  และวันสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
            โรงเรียนจึงจัดโครงการวันสำคัญขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เห็นคุณค่า จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษ ัตร ิ ย ์  เ ร ี ยนร ู ้ ขนบธรรมเน ียมประเพณ ีว ัฒนธรรมของไทยและได ้แสดงออกอย ่ าง เหมาะสม  
อันเป็นวิธีการช่วยขยายกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและของชาติตามความเหมาะสม 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ(จำนวนที่ได้รับการพัฒนา) 

       3.1.1 นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
             3.1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
             3.1.3 กิจกรรมในโครงการวันสำคัญตลอดปีการศึกษา จำนวน 7 กิจกรรม 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 น ักเร ียนให ้ความร ่วมม ือและเก ิดสำน ึกอน ุร ักษ ์ว ัฒนธรรม ประเพณี และสำน ึกร ักท ้องถิ่น   
อันดีงาม 

     3.2.2 นักเรียนมีความรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
               3.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 ประชุมครูวางแผนจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาปี  2565 
      4.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      4.1.3 ประสาน/ปรึกษา/วางแผนร่วมกับหัวหน้ากิจกรรมในโครงการ 
      4.1.4 จัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการดำเนินงานของกิจกรรม 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
                4.2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 
                4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนงาน 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    

      4.3.1 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
                4.3.2 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
       4.3.3 ประเมินผลโครงการ 

4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
     4.4.1 รายงานผลสรุปโครงการต่อฝ่ายบริหาร 

5. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565  
ผู้รับชอบ 

หมาย
เหต ุ

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1 วางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมครูวางแผนจดัทำ
โครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษาปี  2565 

            หัวหน้ากิจกรรม  

 1.2 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
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1.3 ประสาน/ปรึกษา/
วางแผนร่วมกับหัวหน้า
กิจกรรมในโครงการ 
1.4 จัดทำกำหนดการ/ปฏิทิน
การดำเนินงานของกิจกรรม 

2 ดำเนินการ (Do)  
2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนงานท่ีกำหนด 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบกิจกรรมตาม
แผนงาน 
  1) กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
  2) กิจกรรมวันไหว้คร ู
  3) วันเฉลิมพระชนพระ
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 
 4) เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9 
 5) เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ ร.9 (วันชาติ) 
  

    
 

         
หัวหน้ากิจกรรม 
 
 
 
 
นางสาวนลพรรณ  
โคตรรวงษา 
นางรัศมี ศรสีุธรรม 
นางลมุลรัตน์ มะรัตน ์
 
 
 
 
นางลมุลรัตน์ มะรัตน ์
 
นางลมุลรัตน์ มะรัตน ์
 

 

 6) วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 
 7) วันข้ึนปีใหม่และวันเด็ก             

นางลมุลรัตน์ มะรัตน ์
 
 
นางสุดารตัน์ เกิดแก้ว 

 

3 ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
3.2 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 
3.3 ประเมินผลโครงการ 

             
ผู้รับผิดชอบโคงการ 
 
ผู้รับผิดชอบโคงการ 
ผู้รับผิดชอบโคงการ 

 

4 ประเมินผลและรายงาน 
(Action) 
4.1 รายงานผลสรุปโครงการ
ต่อฝ่ายบริหาร 

             
ผู้รับผิดชอบโคงการ 

 



246 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน  จำนวน   120,000   บาท 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา   15,000  15,000 

2 กิจกรรมวันไหว้ครู  2,500 12,500  15,000 

3 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10  2,500 12,500  15,000 

4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  2,500 2,500  5,000 

5 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ร.9 

 2,500 2,500  5,000 

6 วันแม่แห่งชาติ  5,000 20,000  25,000 

7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

 2,500 12,500  15,000 

8 วันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก  2,500 22,500  25,000 

รวม  20,000 100,000  120,000 

 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
เข้าใจและเห็นความสำคัญของ
วันสำคัญต่างๆ และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตตินได้
อย่างเหมาะสมตามระเบียบ
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีด ี
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีสำคัญของ
ท้องถิ่นและของชาติตามความ
เหมาะสม 

1. นักเรียนมีความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์
2. นักเรียนมีความรักวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
3. โรงเรียนได้จดักิจกรรม
ส่งเสริมวันสำคัญตา่งๆให้กับ
นักเรียน 
4. โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วน
ร่วมส่งเสรมิกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 
 

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 2. นักเรียนมีความรักวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 3. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญต่างๆให้กับนักเรียน 
 4. โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 
 
 
   (ลงชื่อ)                                    หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางลมุลรัตน์  มะรัตน์) 
                                       ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

 
   (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา) 
                                รองงผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 
   (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายอนุพนธ์   โสมมีชัย)  
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสิริอร  กัปโก  และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสก นิกรชาวไทยเก่ียวกับการดำเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน  พื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท   
โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชน     
ที่จะเป็นอนาคต ของชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความ  สำนึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถีช ีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั ้งนโยบายในการ  ปฏิรูปการศึกษารอบที ่ 2           
(พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ  บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้นปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึก   
ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็น 
แนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา  

โรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  และส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
นำมาเป็นฐานพัฒนาโรงเรียนสู่ความยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสานศึกษา เป็นงานสานต่อ
ที ่ต้องขับเคลื ่อนต่อไปเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งมั ่นคงและยั ่งยืนให้กับนักเ รียน  ตลอดจนชุมชนและประเทศชาติ           
ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวางรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี  ภายใต้การมีความรู้คู่คุณธรรม 
3. เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต ( Outputs ) ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ )  

3.1.1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ  95 
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3.1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร้อยละ 95 
4.  ขั้นตอนการดำเนินการ 

  4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 

 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

       ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   1.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมตลาดนัดชุมชน  ในวันที่มีกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียน  ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
   1.3  ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกสายชั้น 
 

     4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    ๑. กำกับติดตามและคอยให้ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

       ๒. ประเมินผลโครงการ 
   
     4.4 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Action) 
       ๑. สรุปและประเมินโครงการ 
    2. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
       3. ปรังปรุงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



250 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

5.ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับชอบ 

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

1 Plan 
   1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และ สพฐ.ในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ 
ในปีท่ีผ่านมา 
   1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

             

น.ส สิริอร  
กัปโก และ
กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

2 Do  
2.1ดำเนินการดำเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

2.2 ประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน คณะครสูายชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  3  เพื่อช้ีแจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 

2.3 ดำเนินงานตามโครงการฯ 

             

น.ส สิริอร  
กัปโก และ
คณะครูกลุม่
สาระสังคม
ศึกษาฯ 

3 Check 
3.1 กำกับติดตาม 
3.2 ประเมินผลการจัดทำโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

            น.ส สิริอร  
กัปโก  

4 Action 
4.1 สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.2ปรังปรุงโครงการ 
 

            น.ส สิริอร  
กัปโก 

 

 

6.  เงินงบประมาณ ใช้งบประมาณ จำนวน  6,000  บาท  
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
รายจ่าย

อื่น 
รวม ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 

วัสด ุ

2 - ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สรุปผลรายงานโครงการ 

 5,000  

 

1,000 

 5,000 

 

1,000 

รวมเงินทั้งสิ้น  5,000 1,000  6,000 
 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   8.1 ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

   8.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีอุปนิสัยพอเพียง  ดำรง
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.   สอบถาม 

2.   สัมภาษณ์ 

3.   สังเกต 

 

1.   แบบสอบถาม 

2.   แบบสัมภาษณ์ 

3.   แบบประเมินและ
การสังเกต 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1.  นักเรียนเป็นผู้มีอุปนิสัยพอเพียง  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

9.2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามเกณฑ์การวัดปละประเมินผลและมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน 
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ลงชื่อ...........................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ  

                                        ( นางสาวสิริอร  กัปโก )       

                   ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

 

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

                                          ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา )  

                                รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน  

 

 

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

                                              (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

                                    ( ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
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ชื่อโครงการ      อนามัยโรงเรียน 
กลุ่มงาน      บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์                กลยุทธ์ที่  3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
          มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทธิดา  ไชยพะยวน นางสุธิดา สุวรรณพิมพ์ นางสมพร  จันทร์ดำ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการดำเนินการ   1 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม  2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1)  หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนเป็นสถานที่ที่รวมเด็กวัยเรียนในหมู่บ้านและตำบล  ซึ่งเป็นกลุ่มวัยสำคัญที่จะเป็นอนาคตของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพเด็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเห็นเป็นแบบอย่าง  ได้รับ
บริการอย่างเหมาะสม และได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพภายใต้การดำเนินงานตามกระบวนการของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จึงเป็นสิ่งสำคัญ  ที่โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน  เพราะเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน  ผู้ปกครองสมาชิกในชุมชน  และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ดำเนินการ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน  นับตั้งแต่การร่วมกับ
กำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาจัดทำแผนโครงการของ
โรงเรียน  และร่วมกันพัฒนากิจกรรมตามโครงการที่กำหนดภายใต้ศักยภาพของโรงเรียนและท้องถิ่น  เป็นการนำไปสู่การ
เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งจะส่งให้นักเรียนและสมาชิกในชุมชนเกิดการ
เรียนรู้  ตระหนัก และสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพให้เกิดขึ้น  รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง  อันจะนำไปสู่
สุขภาวะของชุมชนในที่สุด   
 
2)  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษา มีสุขนิสัย    
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
            2.2 เพ่ือให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชนในการพัฒนาสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
 
3)  เป้าหมาย      
                3.1  นักเรียนร้อยละ 98 มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
                3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพนักเรียน ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี 
  3.3  นักเรียนร้อยละ 100  ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 
  3.4  นักเรียนบุคลากรไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง  
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4.  กิจกรรม / ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
 
          กิจกรรม/
ขั้นตอน 

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

. ประชุม ชี้แจง
การดำเนินงาน
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 
2. ดำเนินการตาม
โครงการ 
    2.1 กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
        1) จัดหา
เวชภัณฑ์  
2) น้ำดื่มสะอาด 
2.2  กิจกรรม
ส่งเสริมชุมชน
องค์กรของรัฐ 
และเอกชนมีส่วน
ร่วม 
       1) ร่วมกับ
ชุมชนรณรงค์
กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง 
       2) ประสาน
องค์กรของรัฐและ
เอกชนในการ
ตรวจร่างกาย
ประจำปี 
       3) ร่วมกับ
สาธารณสุขจังหวัด
ประเมินนักเรียน 

            นางสุทธิดา 
ไชยพะยวน 
และคณะ  
 
 
 
 
 
 
นางสุธิดา 
สุวรรณพิมพ์ 
 
นางสุทธิดา 
ไชยพะยวน 
 
นางสุทธิดา 
ไชยพะยวน 
 
นางสุทธิดา 
ไชยพะยวน 
 
 
 
 
 
นางสุทธิดา 
ไชยพะยวน 
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  3. กิจกรรม  
นิเทศ  ติดตาม  
และประเมินผล  

 
 
 

 
 
5. งบประมาณ                          
                     -  งบประมาณ   40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) จำแนกรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 งบประมาณ 
 หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินเรียน

ฟรี 15 
ป ี

เงิน
กิจกรรม

ห้อง 

งบสำรอง 

รวมเงิน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. จัดหาเวชภัณฑ์ 20,000      20,000     20,000   20,000   
2. น้ำดื่มสะอาด 20,000    20,000   20,000 20,000 
                  รวม 40,000       40,000     40,000   40,000   
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6. การประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

  2.1 เพ่ือให้ส่งเสริมให้
นักเรียนระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา ระดับ 
มัธยมศึกษา มีสุขนิสัย    
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
            2.2 เพ่ือให้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน องค์กรของรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาสุข
นิสัย  สุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
 
 

6.1  นักเรียนร้อยละ 98 มีสุข
นิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  
6.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมดูแล
สุขภาพนักเรียน ไม่น้อยกว่า 6 
ครั้ง/ปี 
6.3  นักเรียนร้อยละ 100  ไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 
6.4  นักเรียนบุคลากรเกิด
อุบัติเหตุไม่เกินร้อยละ 3 
 

-ตรวจนับแบบ
รายงาน 
 
-ตรวจนับแบบ
รายงาน 
 
-ตรวจนับแบบ
รายงาน 
 
-ตรวจนับแบบ
รายงาน 

-แบบรายงานสุขภาพ 
 
-แบบรายงานกิจกรรม 
 
-แบบสำรวจพฤติกรรม 
 
-แบบรายงานพฤติกรรม 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        7.1 นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน  ผ่านการประเมินมาตรฐาน  ในระดับดีเยี่ยม 
         7.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เหรียญทอง 
 
                                     (ลงชื่อ)                                 หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                    (นางสุทธิดา ไชยพะยวน) 
                                                 ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
                                      (ลงชื่อ)                                  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                                (นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา)  
                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
            (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ       
          (นายอนุพนธ์ โสมมีชัย) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน  
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ชื่อโครงการ      อาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
แผนงาน      บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์                กลยุทธ์ที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 7  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุทธิดา  ไชยพะยวน นางสมพร จันทร์ดำ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 7 กำหนดให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี มี
น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้ เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครูและผู้อื่น  ในยุคปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน มีเด็ก ที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ดังนั้น 
โรงเรียนหนองบัววิทยายนร่วมกับท้องถิ่น จึงมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการอาหารอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 7 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์ แข็งแรง มีจิตใจ ร่าเริงแจ่มใส อันจะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
   2.2 เพ่ือเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 
3. เป้าหมาย      
 3.1 นักเรียนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ดื่มนมทุกคนและทุกวัน  
 3.2 นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
4.  ขั้นตอนการดำเนินการ 

  4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

     4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

4. ดำเนินงานตามโครงการ 
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     4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   1. กำกับติดตามและคอยให้ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      4.4 ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Action) 
       1. สรุปและประเมินโครงการ 
    2. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
       3. ปรังปรุงโครงการ 
 
5. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
          
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

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

1. จัดทำ
โครงการและ
เสนอขอ
อนุมัติ 

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

4. ดำเนินงาน
ตามโครงการ 

5. นิเทศ  
ติดตาม  และ
ประเมินผล 

            นางสุทธิดา ไชยพะยวน 
 
 
 
นางสุทธิดา ไชยพะยวน 
 
 
นางสุทธิดา ไชยพะยวน 
 
 
 
นางสุทธิดา ไชยพะยวน 
 
นางสุทธิดา ไชยพะยวน 

 
6. งบประมาณ                          
                       -  งบประมาณ   2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน)  
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7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน 
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน
กิจกรรม

ห้อง 
รวมเงิน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

จัดทำเอกสารบันทึก 2,000   2,000   2,000 2,000 

รวม 2,000   2,000   2,000 2,000 
 
8. การประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

 1. เพ่ือพัฒนาร่างกายของ
นักเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังการ
ดื่มนมในเด็กและเยาวชน 
เป็นอาหารเสริมในการ
พัฒนาร่างกายและ
สติปัญญา 

1. นักเรียนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 2 
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้
ดื่มนมทุกคนและทุกวัน  
2. นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโต
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 

-ตรวจนับแบบ
รายงาน 
 
-ตรวจนับแบบ
รายงาน 
 
 

-แบบบันทึกสุขภาพ 
 
-แบบบันทึกการจ่ายอาหารเสริม
(นมโรงเรียน) 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
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                                     (ลงชื่อ)                                 หวัหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                    (นางสุทธิดา ไชยพะยวน) 
                                                  ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา)  
                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
            (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ       
          (นายอนุพนธ์ โสมมีชัย) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์               กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรีธาตุ ศรีสรณ์, นางหอมหวล  สวุรรณละออง ,  นางเพียงพิศ  บุตรรอด  
                               นางลมุลรัตน์ มะรัตน์ ,นางฐาปนี  โพธิบาย,  นางสุดารัตน์  เกิดแก้ว, นางคัทลียา จิตเจริญ,  

นางพัชรา  วงษ์จันทร์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 จัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเป้าหมายการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือ 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติแล้ว โรงเรียนได้จัดโครงการตามกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือพัฒนาและใช้กิจกรรม
เป็นสื่อกลางประสานชุมชนในการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพ่ือลงสู่การปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม จนเกิดผลดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ค่านิยม  จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคม 
 2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมรักษ์ความเป็นไทย  ความเป็นท้องถิ่นและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ  
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน 
        3.1.1  ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
        3.1.2  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะค่านิยม  12 ประการ 
         3.1.3  ร้อยละ 90 ของนักเรียนรักษ์ความเป็นไทย  ความเป็นท้องถิ่นและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
        3.1.4  ร้อยละ 90 ของนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนร้อยละ 100  
  3.3  ประสานความร่วมมือให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม 
 ปีการศึกษา 2565 

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

1.ขั้นเตรียมการ (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรยีน เขต
พื้นที่การศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ2.  
ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปี
ที่ผ่านมา  

             

คณะทำงาน 

3.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝา่ย
บริหาร 

             

คณะทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (D) 
1. ประชุมและมอบหมายงาน 
2.  ดำเนินงานตามโครงการฯ  
    2.1 บริษัทสร้างการดี 
    2.2 กิจกรรมประชาธิปไตย 
    2.3 กิจกรรมของหายได้คืน 
    2.4 กิจกรรมประหยดัน้ำ 
          ประหยัดไฟ 
    2.5 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว   

 

 

            

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การดำเนินงาน และ
คอยอำนวยความสะดวก  ในการ
ดำเนินกิจกรรมของผู้เกีย่วข้องให้
เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ 
กำหนด 

             

คณะทำงาน 

 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 

  4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

             

นายศรีธาต ุ

ศรีสรณ ์

นายศรีธาตุ  

ศรีสรณ ์
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5.  งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น   10,000 บาท   

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย 

เงิน 

อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เรียนฟรี 
15 ปี 

 

รวมเงิน 

ค่า 

ตอบ
แทน 

 

ค่าใช้
สอย 

 

ค่าวัสดุ 

 

รวมเงิน 

1)บริษัทสร้างการด ี      5,000  5,000 

2)กิจกรรมประชาธิปไตย      5,000  5,000 

รวม      10,000  10,000 

7.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะค่านิยม 12ประการ 
3.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนรักษ์ความเป็นไทย  ความเป็นท้องถิ่นและ
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
4.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนร้อยละ 100 
6. ผู้ปกครองผู้ส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สังเกต/สอบถาม 
สังเกต/สอบถาม 
สังเกต/สอบถาม 
 
สังเกต/สอบถาม 
 
สังเกต/สอบถาม 
 
สังเกต/สอบถาม 

แบบสังเกต/สอบถาม 
แบบสังเกต/สอบถาม 
แบบสังเกต/สอบถาม 
 
แบบสังเกต/สอบถาม 
 
แบบสังเกต/สอบถาม 
 
แบบสังเกต/สอบถาม 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  1  ระดับดี 
 2.  ชุมชนมีพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านจริยธรรมคุณธรรม 
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(ลงชื่อ).............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นายศรีธาตุ  ศรีสรณ์) 
                                     ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา) 
                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 

  

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายอนุพนธ์ โสมมีชัย)  

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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โครงการ                     ส่งเสริมการสร้างอาชีพระยะสั้น 
สนองนโยบาย               กลยุทธ์โรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มฐ.ที่ 6 (ตบช.ที่ 3.1-3.4 )  
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566             
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางฐาปนี   โพธิบาย , นายศรีธาต ุ ศรีสรณ์ นายดิเรก  วงษ์มหาจักร์  นางสมพร  จันทร์ดำ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทย กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี  อีกทั้ง
สถานการณ์โควิดทำให้ประชากรโลกต้องอยู่อย่างระมัดระวังทั้งทางด้านการบริโภคและอุปโภคการใช้จ่ายต้องยึดหลัก
พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน หากนักเรียนมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้และเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
ก็จะทำให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงในภาวะเช่นนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ในการนี้โรงเรียนได้มองเห็นประโยชน์ และความสำคัญของการปลูกฝังการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกับ
นักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนขึ้น ทำ
ให้นักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการฝึกงานอาชีพให้กับนักเรียนที่ถนัดและสนใจเหมาะกับ
ศักยภาพของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัดสนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียน 

2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน ต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เป้าหมาย 
3.1ร้อยละ  80  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ถนัดสนใจและเหมาะสมกับ

ศักยภาพของตนเอง 
3.2 ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.3 ร้อยละ 95  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
      4.1.1 สำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน 

                4.1.2. จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ  
                4.1.3 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1-3  
  4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)    
                4.2.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
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                4.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนงาน 
                4.2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
               4.3.1 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
       4.3.2 จัดทำแบบวัดผลและประเมินผลโครงการ 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
      4.4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
               4.4.2 ปรับปรุงโครงการ 
      4.4.3 ปรับปรุงวธิีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน 
5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

1 ขั้นเตรียมการ 
(Plan)                
1.1 ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

 
 

            
 

ฐาปน ี

2 ขั้นดำเนินการ
(Do)  

1 จัดทำคำสั่ง
มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
2 ประชุม
คณะกรรมการ 
3 จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ฐาปนี 
และคณะทำงาน 

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
(Check)    
1 จัดทำแบบ
ประเมินผลความพึง
พอใจต่อกจิกรรม 
2 จัดทำแบบวัดผล
และประเมินผล
โครงการ 

             
 

ฐาปนี 
และคณะทำงาน 

4 สรุป รายงานผล 
และปรบัปรุง 
(Action) 
4.1 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

             
 

ฐาปนี 
และคณะทำงาน 
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6. งบประมาณ   จำนวน  15,000       บาท    
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

  ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำขนม - - 5,000 - 5,000 
2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงปลา - - 5,000 - 5,000 
3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงกบ - - 5,000 - 5,000 

รวม -       - 15,000 - 15,000 

 
8.   การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มี
ประสบการณ์ในงานอาชีพที่ถนัดสนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง 
2.ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีรายได้
ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีจิตสำนึกท่ี
ดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

 
การสัมภาษณ์ 
รายได้จากการจำหน่าย 
การประเมิน 
การสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสัมภาษณ์ 
บัญชีรายรับ-  รายจ่าย          
แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ถนัด สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 
      2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีรายได้ระหว่างเรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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(ลงชื่อ)................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                        (นางฐาปนี  โพธิบาย) 
                                     ตำแหน่ง    ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน           

 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา )  
                                            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน           

 
 

           (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 

            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ                 พัฒนาวินัยลูกเสือ - เนตรนารี  
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองกุลยุทธ์             กุลยุทธ์ที่  1   
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมาลี  พรหมเดเวช,และหัวหน้าสายชั้นทุกชั้น 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมที่จะเสริมให้ผู้เรียน 

มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้รับ 
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสังคมได้เป็นอย่างดี 

โรงเรียนหนองบัววิทยายน เห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่าย 
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
          2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2.3  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายการดำเนินงาน  
                  3.1.1 ลูกเสือ - เนตรนารี ร้อยละ  90  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
                  3.1.2 ลูกเสือ–เนตรนารี  ร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม   
             3.1.3 ลูกเสือ–เนตรนารี   ร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
                4.1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
                4.1.2. จัดทำแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ  
                4.1.3 กลุ่มเป้าหมายตามโครงการลูกเสือ - เนตรนารี ทุกระดับชั้น 
  4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)    
                4.2.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
                4.2.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามคำสั่ง 
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                4.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ - เนตรนารี 
                4.2.4 ทำหนังสอืขออนุญาตผู้ปกครอง 
                4.2.5 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ 
                4.2.6 นำลูกเสือ - เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
               4.3.1 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
       4.3.2 จัดทำแบบวัดผลและประเมินผลโครงการ 

     4.3.3 สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนด 
 4.4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
      4.4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
               4.4.2 ปรับปรุงโครงการ 
      4.4.3 ปรับปรุงวธิีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน 
 

5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

ก.พ. มี.ค
. 

1 ขั้นเตรียมการ 
(Plan)                
1.1 จัดทำ
โครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 

 
 

 
 

            
 

มาล ี

 

 2 ขั้นดำเนินการ 
(Do)  

2.1 จัดทำคำสั่ง
มอบหมายหน้าที ่
รับผิดชอบ 

2.2 ประชุม
คณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

มาล ี

 
 

มาลีและ
คณะทำงาน 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

 คำสั่ง 

2.3 กิจกรรมการ
เรียนการการสอน 
ลูกเสือ - เนตรนาร ี

            มาลีและ
คณะทำงาน 

2 2.4 ทำหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 

2.5 จัดเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามฐานต่าง ๆ 

2.6 นำลูกเสือ - 
เนตรนารี ปฏิบัติ
กิจกรรมเดิน
ทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม 

 
 

 
 

           มาลีและ
คณะทำงาน 

มาลีและ
คณะทำงาน 

 
 

มาลีและ
คณะทำงาน 

 

 

3 ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
(Check) 
3.1 จัดทำแบบ
ประเมินผลความ
พึงพอใจ 

3.2 จัดทำแบบ
วัดผลและ
ประเมินผล
โครงการ 

             
 
 

มาลีและ
คณะทำงาน 

 

มาลีและ
คณะทำงาน 

4 สรุป รายงานผล 
และปรับปรุง 
(Action) 
4.1 สรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
กำหนด 

             
 
 
 

มาลีและ
คณะทำงาน 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน    91,800    บาท 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้นอนุบาล  9,850   9,850 
2 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้น ป.1  11,000   11,000 
3 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้น ป.2  10,950   10,950 
4 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้น ป.3  10,900   10,900 
5 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้น ป.4  11,650   11,650 
6 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้น ป.5  10,900   10,900 
7 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้น ป.6  14,500   14,500 
8 พัฒนาวินัยฯ ระดับชั้น ม.1-3  12,100   12,100 

รวม  91,850   91,850 
 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

การประเมิน 
1. ลูกเสือ เนตรนารี มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

ร้อยละ 90 
 

- สังเกต 
- บันทึกพฤติกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

2. ลูกเสือ–เนตรนารี ทุก
ระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม
การเดินทางไกลและอยู่                                 
ค่ายพักแรม   

ร้อยละ 100 
 

- สังเกต 
- บันทึกพฤติกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

3. ลูกเสือ–เนตรนารี     
ทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล 

ร้อยละ 100 
 

- สังเกต 
- บันทึกพฤติกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองบัววิทยายน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  สามารถนำทักษะและกระบวนการทางลูกเสือ – เนตรนารีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางดวงจันทร์  แดงนา)      (นายยุทธพงษ์  เครือแดง) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน     ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นอนุบาล                           ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                      
  
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางประกาย  พงศ์รพี)      (นางมัณฑนา  คล่องดี) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน     ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                      
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางวรัญญา  สกุณา)      (วาที่ ร.ต.พรเทพ  โพราราช) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน         ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                      
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ)................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายวัชรพล  บรรเทาพิษ)     (นายสุวัฒน์  นาทันตอง) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน      ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                      
      

(ลงชื่อ)................................................หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                             (นางสาวมาลี  พรหมเดเวช) 
                                    ตำแหน่ง    ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยายน           

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                            ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา )  
                               ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน           

 
 (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ         พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP&MEP  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่  3  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์     นางกรองแก้ว พาพินิจ    นางสุทธิพร  โสภกิจ      

 นางสาวปภาดา อินทร      นางฤทัย พันธุพารา  นางสุดาพร นนท์ไพรวัลย์   
 นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน      

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

โรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ   ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา   ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  จนเป็นโรงเรียนยอดนิยมของชุมชน    และได้ดำเนิน
โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP&MEP เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ   ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
เป็นสิ่งสำคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซม
อาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่
ชุมชน สภาพของอาคาร เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพ่ือให้
เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ดังนั้น อาคาร
สถานที่ จึงจำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน  โรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและ บริเวณ

โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย            
 เชิงปริมาณ 

- ห้องเรียนพิเศษ IEP&MEP  จำนวน 6 ห้องเรียน   อาคารเรียน 1 หลัง  
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เชิงคุณภาพ 
-  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ  

การจัดการเรียนรู้  
- อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ เหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

4. ข้ันตอนและวิธีดำเนินการ 
กิจกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการ ครูที่เก่ียวข้อง วางแผน 
2. นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือดำเนินปรับปรุงห้องเรียน 
4. ดำเนินการ สรุป ประเมินผล และรายงานผล

โครงการ 
 

20  เม.ย. 2565 
20  เม.ย. 2565 
20  เม.ย. 2565 
1  พ.ค. 2565 - มี.ค.  2566 

นางพัชรินทร์  ด่านพงษ์   
และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  
5.ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
ที่ 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. 

 
 
 
1. 

 ขั้นเตรียมการ 
(Plan)  
1.1 แต่งตั้ง
กรรมการบริหาร
งานอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน MEP 
1.2 สำรวจเพื่อหา
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นของ
ห้องเรียน  
1.3 หาปัจจัยที่เห็น
เด่นชัดและความ
จำเป็น เร่งด่วนใน
การแก้ปัญหา 
 

  
 
 
 

            



276 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

 
 
 
2. 

 ขั้นดำเนินการ 
(Do)  
2.1 จัดทำแผนงาน
โครงการ และ
กำหนดเป้าหมาย 
 2.2 จัดทำ
โครงสร้างและ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบงาน 
 2.3 จัดทำระบบ
การบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อม ท่ี
มีขั้นตอน
ปฏิบัติงาน วิธี
ปฏิบัติงาน และ
เอกสารสนับสนุน 

              

3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
(Check)  
3.1 ดำเนินการ
ตามแผนการจัดทำ
โครงการ 

              

4. ขั้นสรุป รายงาน
ผล และปรับปรุง 
(Act) 
 4.1 ตรวจสอบ 
ตรวจวัดใหผ้ลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามกฎหมาย 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย
แผนการด าเนิน
งานและขั้นตอน
ปฏิบัติงาน  
4.2 แก้ไขปรับปรุง  
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4.3 สรุปผล
รายงาน /รักษา
สภาพและพัฒนา 
ต่อเนื่อง 

 
6.งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ   

เงินรายได้ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP&MEP  จำนวน 147,000   บาท 
7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 ค่าปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 
   30,000 67,000   97,000 

2 
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน   

         
        

50,000  
                  50,000  

 รวม 
( หนึ่งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

  30,000   117,000   147,000 

 
8.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
100 

 ประเมินความพึงพอใจ
และการนิเทศชั้นเรียน 

แบบประเมิน และบันทึก
การนิเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีห้องเรียนที่
สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 
100 

 ประเมินความพึงพอใจ
และการนิเทศชั้นเรียน 

แบบประเมิน และบันทึก
การนิเทศ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และ สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
 2. กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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      ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางพัชรินทร์  ด่านพงษ์) 
                                                                   คร ูโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
      ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นายอำนวย  เพชรโก ) 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
      ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
      ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติ  
             (นายอนุพนธ์  โสมมีชัย) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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 โครงการ       ปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 แผนงาน        บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน                
          ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที1่.3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธิดา  สุวรรณพิมพ์  และคณะบริหารงานห้องพิเศษวิทย์-คณิต และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษามีความจำเป็นอย่างสูงสุด ประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที ่มี
ความสามารถระดับมาตรฐานโลกในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลผลิตต่ำไปสู ่การใช้ความรู้ และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิจและฐานความรู้เป็นพลังขับเคลื่อน ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันประเทศในกระแสโลกาวัตน์ ดังนั้นเพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ และเป็นการสร้างขุมกำลังทางวิชาการเพื่อการพัฒนาใ ห้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงเป็นกลไกสำคัญ
ในการพัฒนาการศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2556 อ้างถึงใน ณภัทร จารึกฐิติ, 2561) เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาเยาวชนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อย่างแท้จริง เพ่ือจะนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ทัดเทียมนานาชาติ (สำนักงานปลัดกระทรวง, 2555 อ้างถึงใน ณภัทร จารึกฐิติ, 2561) 
 หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนใน 2 รายวิชา
หลัก คือ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สถานศึกษามุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ สถานศึกษาจะใช้หลักสูตรที่จัดทำขึ้นกับนักเรียนในโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีเนื้อหาการ
เรียนที่เข้มข้น มีการโครงสร้างหลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรห้องเรียนปกติ รวมถึงการเรียนในเนื้อหาที่เกิน
ระดับชั้นเรียนปกติ (สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559) 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงจัดทำโครงการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา 
2564 ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิด ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมี



280 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

 

วิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดทำโครงการจึงมีความตระหนักในการบริหารจัดการบริบทในชั้นเรียนให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้เรียน และเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ผู้เรียนพึงได้รวมถึงทักษะที่
สำคัญสำหรับผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้มาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในชั้นเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้ห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ 
2.3 เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 เชิงคุณภาพ 
  บริบทสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน  
4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
 - ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประสานแผนจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ 
 - จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
 - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน และซ่อมแซมในส่วนที่เกิดความเสียหายผุพัง 
  

 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
 - ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ และซ่อมแซม 
 - ประเมินผลโครงการ โดย ครู 
 4.4 ขั้นสรุป  รายงานผล และปรับปรุง ( Action ) 
 - รวบรวมผลการติดตามงานเพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
 - รายงานผลโครงการ  
 - ปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.
ค. 

1  ( Plan ) 
- ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- ประสานแผนจัดทำเป็น
แผนปฏบิัติการ 
- จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของ
โรงเรียน 

 
 

           
นายอำนวย เพชรโก 
และคณะทำงาน 

 

2 ( Do ) 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
มอบหมายงาน 
- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ประจำห้องเรียน และ
ซ่อมแซมในส่วนที่เกิดความ
เสียหายผุพัง 

  
  

         
นายอำนวย เพชรโก 
และคณะทำงาน 

 

3  ( Check ) 
- ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ และซ่อมแซม 
- ประเมินผลโครงการ โดย ครู 
 

    
  

       
นายอำนวย เพชรโก 
และคณะทำงาน 

 

4 ( Action ) 
- รวบรวมผลการติดตามงาน
เพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลโครงการ  
- ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ
เพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
 

     
 

 
 

   
 

 
 
นายสหรัฐ วงค์
กระจ่าง 

 

 
6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ เงินรายได้ห้องเรียนGifted จำนวน  83,800   บาท 
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 จ้างเหมาติดผ้าม่านบังแดด - 30,000 -  30,000 
2 จ้างเหมาติดตั้งประตูกระจก 2 บาน - 22,000 - - 22,000 

3 
จ้างเหมาติดตั้งกระจกช่องลม 
ช่องละ 3,000x4ช่อง 

- 36,000 - - 36,000 

4 
จัดซื้อลอ็กเกอร์ 18 ช่อง 2 หลัง
(หลังละ8,000บาท ) 

   40,000 40,000 

5 จัดซื้อชั้นวางรองเท้า    5,000 5,000 
6 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ - 24,000 - - 24,000 

รวม - 112,000  45,000 157,000 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1. เพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ภายในชั้นเรียนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้สอนมากกว่าร้อยละ80 
ได้รับความสะดวกในการใช้
ห้องเรียน 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2 .เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้
ห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับ
ความสะดวกภายในชั้นเรียน 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3. เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

3. ห้องเรียนมีบรรยากาศ ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียน 
การสอน ร้อยละ 100  

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนมีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 2) นักเรียนสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          (  นางสุธิดา   สุวรรณพิมพ์   ) 
            คร ู
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (  นายอำนวย  เพชรโก  ) 
     รองผู้อำนวยการงานบริหารงานวิชาการ 
 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นายจิรวุฒ ิ โพธิ์สุดตา) 
            รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (  นายอนุพนธ์   โสมมีชัย ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 และ กลยุทธ์ที่  2 
สนองมาตรฐานการศึกษาที่ มาตรฐานที่   1 และมาตรฐานที่ 3 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
ผู้รับผิดชอบ  นางบุญญาพร ชามนตรี และคณะกรรมการห้องเรียน Gifted 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษามีความจำเป็นอย่างสูงสุด ประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที ่มี
ความสามารถระดับมาตรฐานโลกในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลี่ยนการผลิ ตจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลผลิตต่ำไปสู ่การใช้ความรู้ และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิจและฐานความรู้เป็นพลังขับเคลื่อน ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ และเป็นการสร้างขุมกำลังทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยจีึง
เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2556 อ้างถึงใน ณภัทร จารึก
ฐิติ, 2561) เพื่อตอบสนองการพัฒนาเยาวชนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อย่างแท้จริง เพื่อจะนำไปใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพให้ทัดเทียมนานาชาติ (สำนักงานปลัดกระทรวง, 2555 อ้างถึงใน ณภัทร จารึกฐิติ, 2561) 
 หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(GIFTED) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนใน 
2 รายวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ สถานศึกษาจะใช้หลักสูตรที่จัดทำขึ้นกับนักเรียนในโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีเนื้อหาการ
เรียนที่เข้มข้น มีการโครงสร้างหลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรห้องเรียนปกติ รวมถึงการเรียนในเนื้อหาที่เกิน
ระดับชั้นเรียนปกติ (สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559) 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนหนองบัววิทยายน จึงจัดทำโครงการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  ให้ได้รับการพัฒนาอ ย่าง
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิด ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบมีคุณธรรม จริยธรรม 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงมีความตระหนักในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จำเป็นในชั้นเรียน เพ่ือ
รองรับการเตรียมความพร้อมในการใช้ห้องเรียน จึงจัดทำโครงการนี้มาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมห้องเรียน ให้มีความพร้อม และเหมาะสม สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2.2 เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียน เป็นที่พอใจของนักเรียนผู้รับบริการ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
จำนวน 60 คน ได้ใช้บริการห้องเรียน 100% 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 มี
ความพึงพอใจต่อภูมิทัศน์ของห้องเรียน 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
 4.1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
 - ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประสานแผนจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ 
 - จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
 4.2 ขั้นดำเนินการ ( Do ) 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
 - จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 
  

 4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check ) 
 - ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
 - ประเมินผลโครงการ โดย ครู 
 4.4 ขั้นสรุป  รายงานผล และปรับปรุง ( Action ) 
 - รวบรวมผลการติดตามงานเพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
 - รายงานผลโครงการ  
 - ปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
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5.ปฏิทินการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 
ต.

ค. 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.พ

. 
ม.

ค. 

1  ( Plan ) 
- ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- ประสานแผนจัดทำเป็น
แผนปฏบิัติการ 
- จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของ
โรงเรียน 

             
นายอำนวย    
      เพชรโก  
นางบุญญาพร 
     ชามนตรี 
และคณะทำงาน 

 

2 ( Do ) 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
มอบหมายงาน 
- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ประจำห้องเรียน 
 

             
นายอำนวย    
      เพชรโก  
นางบุญญาพร    
      ชามนตรี 
และคณะทำงาน 

 

3  ( Check ) 
- ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ 
- ประเมินผล 
 

            นายอำนวย     
เพชรโก        
และคณะทำงาน 

 

4 ( Action ) 
- รวบรวมผลการติดตามงาน
เพ่ือสรุป กิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลโครงการ  
- ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ
เพ่ือปรับใช้ในปีถัดไป 
 

             
 
นางบุญญาพร 
ชามนตรี 
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6. งบประมาณ   จากหมวดเงินงบประมาณ  เงินรายได้ห้องเรียน Gifted    จำนวน 98,364  บาท 
7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์

1 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู 
(non-inverter) 2 เครื่อง  

- - - 60,000 60,000 

2 - จัดซื้อพัดลมโคจร ตัดเพดาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว 10 เครื่อง 
- (พัดลม  เครื่องละ 2,200 บาท ) 
-( ค่าแรง เครื่องละ 345 บาท) 
   รวม 2,545 บาท 

- - - 25,450 25,450 

3 - จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย ปลั๊กไฟฟ้า 
   3 ห้องเรียน  ห้องละ 8 จุด 
(ค่าวัสดุ+ค่าแรง เดินสาย จุดละ 530 บาท) 
(ค่าวัสดุ+ค่าแรง ติดตั้งเต้ารับ จุดละ 213 บาท) 

- 17,832 - - 17,832 

4 ลำโพงเคลื่อนที่ - - - 8,000 8,000 
5 ตู้ทำน้ำเย็น ( เครื่องละ 5,000 / 2เครื่อง)    10,000 10,000 

รวม - 17,832 - 103,450 121,282 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1.เพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในชั้นเรียนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้
ห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ 

ผู้สอนมากกว่าร้อยละ80 
ได้รับความสะดวกในการใช้
ห้องเรียน 
 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้
ห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ 

 ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับ
คามสะดวกภายในชั้นเรียน 

-สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ห้องเรียน ให้มีความพร้อม และเหมาะสม สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
9.2 นักเรียนมีความพึงพอใจ ในห้องเรียนของตน มีความสุขในการเรียน 
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    (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          (  นางบุญญาพร  ชามนตรี   ) 
             คร ู
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (  นายอำนวย  เพชรโก  ) 
     รองผู้อำนวยการงานบริหารงานวิชาการ 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (  นายอนุพนธ์   โสมมีชัย ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน   
 

 

 


