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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
สนองนโยบาย    สพฐ. ข้อที่ ๑ – ๔ 

สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๑ – ๔ 
                     โรงเรียน ข้อที่ ๑ – ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ - ปฐมวัย มฐ.ที่ ๑ – ๓ 
      - ขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที ่๑ – ๓  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางรัตนาวรรณ จันทราช 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เนื่องจากการปฏิรูป

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอันจะผลักดันให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ และพัฒนาประเทศเข้าสู่
คุณภาพและมาตรฐาน เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองของคนเรา คนที่ได้รับการศึกษาอย่าง
เหมาะสมก็คือ คนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมและได้รับสิ่งที่ดีๆ การศึกษามิใช่เป็นเพียง
การใช้ชีวิตระยะหนึ่งในสถานศึกษาเท่านั้น แต่เป็นเสมือนปัจจัยในการด ารงชีวิตที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพ่ิมพูนอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว หน้าที่การงาน ตลอดจนความก้าวหน้าและมั่นคงต่อประเทศ สรุปคือ การ
จัดการศึกษาจ าเป็นจะต้องดีมีคุณภาพเพ่ือผลผลิตที่ดีไปด้วย 

ปัจจุบันมีกระแสเรียกร้องที่รุนแรงของผู้ปกครองที่ต้องการรู้ว่า บุตรหลานของตน เมื่อมาอยู่ในโรงเรียน 
โรงเรียนจัดการศึกษาได้มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนของสังคมเพียงไร เพราะชุมชนต้องการ
ที่จะมั่นใจว่า โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้ปกครองและชุมชน) 
โรงเรียนจะต้องแสดงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างไร ดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมา
สถานศึกษาจึงต้องมี การก าหนดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ และด าเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ยังมีบางด้านที่ควร
พัฒนา เช่น การพัฒนาความรู้และทักษะในการสอนของครูให้ทันสมัย การพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ซึ่งหมายถึงโรงเรียนจะต้องหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้นและให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับโรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่องเพ่ือพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา รับการประเมินคุณภาพจากองค์การ
มหาชน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑.  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น 
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 
๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
๒. นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

  ด้านคุณภาพ  
    ๑. นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ๒. นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในระบบการบริหารของโรงเรียน 
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๔. โครงการและวิธีการด าเนินงาน 
 
ที ่
 

รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑. ขั้นเตรียมการ  
๑.๑ ส ารวจ/ศึกษาข้อมูล
และจัดท าโครงการ 
๑.๒ จัดท าค าสั่งขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ 
๑.๓ ประชุมคณะ กรรมการ
และวางแผน การด าเนินงาน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
-  เม.ย.๖๔ 
 
-  พ.ค.๖๔ 
 
-  พ.ค.๖๔ 
 

 
- นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
- นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
- นางรัตนาวรรณ 
จันทราช และ
คณะกรรมการ 

๒. ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ กิจกรรมอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามจุดเน้น 
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
๒.๔ กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
๒.๕ กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการปฐมวัย 
๒.๖ กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
๒.๗ กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๘ กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
๒.๙ กิจกรรมพัฒนาระบบ
คุณภาพภายใน 
๒.๑๐ กิจกรรมทัศนศึกษา 
๒.๑๑ กิจกรรมวัดผล
ประเมินผล 
๒.๑๒ กิจกรรมวันภาษาไทย 
๒.๑๓ กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามแนว 
STEM Education 

    
- 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 
ก.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ 
 
ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔  
 
ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔ 
 
พ.ย.๖๔-เม.ย.๖๕ 
 
พ.ย.๖๔-เม.ย.๖๕ 
 
พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ 
 
ก.ค.๖๔-เม.ย.๖๕  
 
ก.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ 
 
ธ.ค.๖๔ 
 
ก.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ 
 
ก.ค.๖๔  
 
๒๙  ก.ค.๖๔ 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
น.ส.พรรณิกา 
 
นางรัตนาวรรณ  
 
น.ส.อิษฎาอร 
 
น.ส.อิษฎาอร 
 
น.ส.กาญจนรัตน์ 
 
นางนพพร 
 
น.ส.อิษฎาอร 
 
น.ส.ประภัสสร 
 
น.ส.อิษฎาอร 
 
น.ส.กาญจนรัตน์ 
 
น.ส.พิมพ์พิชชา 
 
น.ส.พรรณิกา  
น.ส.ประภัสสร 
 
-น.ส.พิมพ์พิชชา 
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๒.๑๔ กิจกรรม English on 
Friday. 
๒.๑๕ กิจกรรม English in 
Everyday Life. 
๒.๑๖ กิจกรรมบรรณารักษ์
น้อย 
๒.๑๗ กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ 
๒.๑๘ กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
๒.๑๙ กิจกรรมการป้องกัน
และเฝ้าระวัง ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) 

 
- 
 
 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
๒๔ ส.ค. ๖๔ 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

-น.ส.กานติมา 
-น.ส.พิมพ์พิชชา 
-น.ส.กานติมา 
 
น.ส.พรรณิกา 
 
นายธีรวัฒน ์
 
 
 
น.ส.ประภัสสร 
 
นางรัตนาวรรณ 

๓. นิเทศและติดตามผลงาน 
๓.๑ นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- มี.ค.๖๕ 

 
- นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

๔. ขั้นประเมินผลและรายงาน
ผล 
๔.๑ประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
๔.๒รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- มี.ค.๖๕ 
 
- มี.ค.๖๕ 

 
 
- นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
- นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

รวมเงิน ๑๒๐,๕๐๐   
 
๕.งบประมาณที่ใช้    
 ๑ เงินงบประมาณ ………๑๒๐,๕๐๐………. บาท 
  ๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔................๑๒๐,๕๐๐...............บาท 
  ๑.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕..................-............บาท 
 ๒ เงินนอกงบประมาณ.......-.......บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง     - พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.พรรณิกา  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น     - พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ นางรัตนาวรรณ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT 

    ๕,๐๐๐ พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.อิษฎาอร 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ     ๒๐,๐๐๐ - น.ส.อิษฎาอร 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาปฐมวัย     ๘,๐๐๐ พ.ย.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.กาญจนรัตน์ 

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     ๓,๐๐๐ พ.ย.๖๔-เม.ย.๖๕ นางนพพร 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ๑,๐๐๐ มี.ค.๖๔-พ.ค.๖๕ น.ส.อิษฎาอร 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     - พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.ประภัสสร 

กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาภายใน     - พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.อิษฎาอร 

กิจกรรมทัศนศึกษา     ๖๐,๐๐๐ ธ.ค.๖๔ น.ส.กาญจนรัตน์ 

กิจกรรมวัดผลประเมินผล     ๗,๐๐๐ พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.สถาพร 

กิจกรรมวันภาษาไทย     ๑,๐๐๐ ก.ค.๖๔ น.ส.พรรณิกา 

กิจกรรม English on Friday.     - พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕  

กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามแนว STEM Education 

    ๑,๐๐๐ 
 

พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.ประภัสสร 

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

    - พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ น.ส.กานติมา 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ 

    ๒,๐๐๐ 
 

พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕ นายธีรวัฒน์ 

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์     ๒,๐๐๐ 20 ส.ค. 
๖๔ 

น.ส.ประภัสสร 

 
๖. สถานที ่
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑.  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารหลักสูตร  
และงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากร
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านคลองตะเคียน ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น 
๒. มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาพึง
พอใจในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านคลองตะเคียน 

 
ร้อยละ ๘๕ 
 
 
ร้อยละ ๘๕ 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒. ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ต่อไป 
 4. ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

       (นางรัตนาวรรณ จันทราช) 
        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน        
        
 
                                 (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
        (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ                      โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม    กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

  กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

   กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ข้อที่ ๑, ๒, ๕                                             
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง       
การบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ก าหนดให้จัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคน 
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน กิจกรรมต้องเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเอ้ือในการให้ผู้เรียนพัฒนา
ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องเน้นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนคุ้นชินกับค าในการอ่านการเขียนและสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สามารถน าประสบการณ์มาแก้ปัญหาต่างๆ ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขและเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความคิดอย่างชาญฉลาด ปัญหาปัจจุบันคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ บางส่วนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าใน
ทุกรายวิชา จึงจัดท าโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น (กิจกรรมอ่านคล่อง  เขียนคล่อง) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน และให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน เพิ่มมากขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 
 ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
๓. เป้าหมาย 
        ด้านปริมาณ 
  -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เรียนซ่อมเสริมทุกคน 
        ด้านคุณภาพ 
                     -  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนอ่านออกได้เขียนได้ 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
 
  

ที ่ รายละเอียดกจิกรรม 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย. ๖๔ นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวอิษฎาอร  
แท่นแสง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 

๒ 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

เม.ย. ๖๔ 
 
 

ครูทุกท่าน 

 ๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  เตรียมสื่อ - นวัตกรรม 
 -  สอนซ่อมเสริม 

- - - - พ.ค. ๖๔ 
– 
มี.ค. ๖๕ 

ครูประจ าช้ัน 
ทุกช้ันเรียน 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ 
 

 
นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวอิษฎาอร  
แท่นแสง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - -  
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๕. งบประมาณ  จ านวน   -  บาท 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
๑. สื่อ อุปกรณ์ - - - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การวัดและประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
     -  นักเรียนได้เรียนซ่อมเสริมจากสื่อ นวัตกรรม ที่ครูจัดท า 
และหามาประกอบการสอน 

 
บันทึกการสอน 

 
แบบบันทึกการสอน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 

 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
             (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพิ้ง) 

                                     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
                                (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                            (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น  
กิจกรรม             ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT 
สนองนโยบาย      สพฐ. ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาพและความเท่าเทียม       

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 

          การศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และลดความเหลี่ยมล้ าทาง 
           การศึกษา 

                       กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ เร่งปฎิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้          ปฐมวัย มฐ.ที่ ๑ – ๓ 
   ขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ ๑ – ๓ 
ลักษณะกิจกรรม         กิจกรรมต่อเนื่อง        
งานบริหารที่รับผิดชอบ   งานวิชาการ               
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง           
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕          
________________________________________________________________________________________________________  

๑. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ข้อที่ ๕ ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียน หรือ
น าเสนอผลงานด้วยวิธีต่างๆ ได้ ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ 
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์อัน
จะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกวิชา ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ . เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระกายเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
๒.๒ . เพื่อสร้าง ผลิตสื่อ นวัฒกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนทุกระดับชั้น 
๒.๓ . เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้วามสามารถในการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่

เป้าหมายในการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
๒.๔ .เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 
๒.๕ . เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O-Net, NT และ RT ให้สูงขึ้น 
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๓. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ รอ้ยละ ๘๐ ได้รับการสอนเสริมความรู้ทุกรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบทุกระดับชั้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนให้สูงขึ้น 

๒. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ 
ให้สูงขึ้น 

๓. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการสอนเสริมแบบติวเข้มโดยวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 

๔. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการสอนเสริมภาษาแบบติวเข้มโดยวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถจากภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

          เชิงคุณภาพ  
๑. ครูผู้สอน ร้อยละ ๘๐ มีสื่อนวัฒกรรมการสอนหรือแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด คน

ละ ๑ ชิ้นต่อ ๑ ภาคเรียน เพ่ือใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ให้สูงขึ้น 

๒. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการสอนแบบติวเข้ม
และการกวดวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์รับสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางอย่างน้อยร้อย
ละ ๕๐ ขึ้นไป 
 

๔. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
ประชุมวางแผนการด าเนินการ โดยน า
ผลสัมฤทธิ์จากปีการศึกษา ๖๓ มาวิเคราะห์ 

เม.ย. ๖๔- มี.ค.๖๕ คณะครูทุกกลุ่มสาระ 

๒ คลังข้อสอบ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง 
๓ กิจกรรม RT พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวปวีณา  ขันทอง 
๔ กิจกรรม NT พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมข้อสอบกลาง     
        ป.๒ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางรัตนาวรรณ   จันทราช 
        ป.๓ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ 
        ป.๔ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวกานติมา   อาจนุการ 
        ป.๕ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวปภัสสร   ศรีวะโสภา 
        ป.๖ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวจิรประภา   คนเพียร 
        ม.๑ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวณัฐกฤตา   พ่ึงสว่าง 
        ม.๒ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวประภัสสร  สาระธนะ 

๖ 
 

กิจกรรม O-Net       
กิจกรรม O-Net  ป.๖ พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวปภัสสร   ศรีวโสภา 
พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวประภัสสร  สาระธนะ 
พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวสถาพร   นามา 

กิจกรรม O-Net  ม.๓ 

พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง 
พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง 
พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวประภัสสร  สาระธนะ 
พ.ค. ๖๔- มี.ค.๖๕ นางสาวสถาพร   นามา 

 
๕. ระยะเวลา  
 เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ      

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  ๒๐๑๙๐ 
 
๗. งบประมาณ   
           ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
          ๘.๑. ครูประจ าชั้นร้อยละ ๑๐๐ มีแบบทดสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

๘.๒. ผู้เรียน ป.๑ – ม.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการติวเข้ม และมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net, NT และ RT สูงขึ้น
จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑. ครูประจ าวิชาทุกคนมีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพใช้ในการทดสอบผู้เรียน 
๙.๒. ผู้เรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการทดสอบ O-Net, NT, และ RT สูงขึ้นจากปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 
๙.๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



59 
 

๑๐. การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ครูประจ าชั้นร้อยละ ๑๐๐ มีแบบทดสอบที่สอด 
คลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

- ส ารวจ - แบบส ารวจ 

  - ผู้เรียน ป.๑ – ม.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการติว
เข้ม และมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net,NT และ 
RT สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- ส ารวจ - แบบรายงานผลการสอบ 

 
 
                                     ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                 (นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง) 
                            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
                     
                                    ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                             ( นายนรินทร์   นิพิฐพงษ์ ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม              แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
สนองนโยบาย                        สพฐ.ที ่๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ 
     สร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  สพฐ. ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้          กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที ่๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๑ ตบช.ที่ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ 
    มาตรฐานที่ ๒ ตบช.ที่ ๒.๒ , ๒.๓ , ๒.๔   
    มาตรฐานที่ ๓ ตบช.ที่ ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๓ , ๓.๔ , ๓.๕ 
ลักษณะกิจกรรม         กิจกรรมต่อเนื่อง     
งานบริหารที่รับผิดชอบ       งานวิชาการ                 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง            
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม ๒๕๖๔ - กันยายน  ๒๕๖๕  
______________________________________________________________________________  

๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ  
และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมพร้อมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดใน
โครงการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติต่อไป 
 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ . เพ่ือส่งนักเรียนตัวแทนนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒.๒ .เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
๒.๓ .เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
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๓. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ  

ส่งตัวแทนนักเรียนทุกช่วงชั้นเข้าประกวดแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 
           เชิงคุณภาพ  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 
๔. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
       ๔.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
       ๔.๒ จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
       ๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ        
       ๔.๔ ด าเนินงาน 
 - ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ในมหกรรมความสามารถทาง 
 ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 
       ๔.๕ ประเมินผล/สรุปรายงานผล 
        
๕. ระยะเวลา  
 พฤษภาคม ๒๕๖๔ - กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ      
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  ๒๐๑๙๐ 

 

๗. งบประมาณ   
           ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 ๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
             ด้านปริมาณ   
           - โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนสามารถฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ 
             ด้านคุณภาพ   
            - นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวันจากการแข่งขัน  
 

 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑. นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการได้เข้าประกวดแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๙.๒. นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
๙.๓. ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
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๑๐. การติดตามประเมินผลโครงการ   

การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้าน
วิชาการ 
- นักเรียนได้เข้าประกวดแข่งขันในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับชาติ 
- เหรียญรางวัลการแข่งขันประเภทต่าง ๆ 

สังเกต 
 
สอบถาม 
แบบตอบรับ 
 
 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบตอบรับเข้าร่วม
แข่งขัน 
ภาพถ่าย 
เกียรติบัตร 

 

 

 

                                     ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
               (นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง) 
                              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

               
 
                                    ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                          ( นายนรินทร์   นิพิฐพงษ์ ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ      ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม        ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย          ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ 
         กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ที่ ๓ 
                           กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒            
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้     ทุกมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา ,นางนพพร มาลัย , 

      นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง , นางรัตนาวรรณ จันทราช 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ                  งานนโยบายและจุดเน้น 
ระยะเวลาด าเนินการ                      พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงจัดท าโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ขึ้น 
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพเต็มตามความสามารถ 
            ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าโครงการเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ จึงได้
จัดท าโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มตาม
ความสามารถ  

๒.  วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้งสี่ด้านประกอบด้วยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
เหมาะสมตามวัย 

๒. เด็กปฐมวัยได้แสดงศักยภาพของตนเอง  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์/ จิตใจและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
๒. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็น

ไทย 
๓. เด็กปฐมวัยมีความชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลังกาย 
๔. เด็กปฐมวัยรู้จักการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตน

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๕. เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสม

กับวัยและมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม 
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3.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
๒. เด็กปฐมวัย ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

  ด้านคุณภาพ  
๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๙๒ ของ

จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์/จิตใจและสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต
นาการ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมประจ าใจ มีวินัยในตัวเอง ผู้อ่ืน มีวินัยต่อสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดี 

๒. เด็กปฐมวัยสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง ผลงานการร่วมแข่งขันในโอกาสต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ในระดับน่าพอใจ 

๓. เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทางทางอารมณ์ ( EQ ) สูงขึ้น โดยดูจาก การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อ่ืน 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ -นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา 

-นางนพพร มาลัย 
-นางสาวอิษฎาอร  
แท่นแสง 
-นางรัตนาวรรณ จันทราช 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน มิ.ย. ๖๔ 
๔. จัดหาสื่อการสอน มิ.ย. ๖๔ 
๕. ด าเนินกิจกรรมการสอน พ.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณรายหัว ระดับก่อนประถมศึกษา ๘,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ........-......บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

ใช้งบฯ 
๑. จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์สอน 

๑. กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียน - ผู้ปกครอง 
๒. กิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
๓. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
อารมณ์/จิตใจ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 
- 

 
๘,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ จ านวนเงินงบประมาณ ๘,๐๐๐  บาท 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
ผลผลิต Outputs 
๑. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้งสี่ด้าน
ประกอบด้วยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัย 
๒. เด็กปฐมวัยได้แสดงศักยภาพของตนเอง และมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 
ผลลัพธ ์Outcomes 
๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์/ จิตใจและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
๒. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดี
งามรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 
๓. เด็กปฐมวัยมีความชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหว และรักการออกก าลัง
กาย 
๔. เด็กปฐมวัยรู้จักการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสม
ตามวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๕. เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เหมาะสม 

 
ร้อยละ ๙๒ 
 
 
 
ร้อยละ ๙๒ 
 
 
 
ร้อยละ ๙๒ 
 
 
ร้อยละ ๙๒ 
 
 
ร้อยละ ๙๒ 
 
 
ร้อยละ ๙๒ 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๒ 
 
 

 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม 
 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
-  ใบงาน 
-  การน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

        (นางสาวกาญจนรัตน์  เงินพลับพลา) 
               ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

 (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
       (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
สนองนโยบาย                       ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา              

                                          เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                          กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                                          ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
                                          ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                                          ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
             และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                                          ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                                          ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
                                          กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๓ เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย) ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  งานนโยบายและจุดเน้น 
ผู้รับผิดชอบ   นางนพพร มาลัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาทีเหมาะสมตามวัย ความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงจัดท ากิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ขึ้น เพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพเต็มตามความสามารถ 
            ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้
จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มตาม
ความสามารถ  

๒.  วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้งสี่ด้านประกอบด้วยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
เหมาะสมตามวัย 

๒. เด็กปฐมวัยได้แสดงศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์/ จิตใจและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
๒. เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๓. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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๔. เด็กปฐมวัยรู้จักการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มี
ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 
 
๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
๒. เด็กปฐมวัย ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

  ด้านคุณภาพ  
     -  เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ร้อย  
           ละ ๙๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์/จิตใจและสติปัญญา มีความ 
           เข้าใจวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตนาการ ท างานร่วมกับ 
           ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมประจ าใจ มีวินัยในตัวเอง ผู้อ่ืน มีวินัยต่อสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
      -  เด็กปฐมวัยสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง ผลงาน การร่วมแข่งขันในโอกาสต่างๆ 
        มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ในระดับน่าพอใจ 
     -  เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทางทางอารมณ์ ( EQ ) สูงขึ้น โดยดูจาก การประเมินและ 
          เครื่องมือที่ 
          ใช้ในการประเมิน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อ่ืน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย.๖๔  

นางนพพร มาลัย 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลบัพลา  
นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน มิ.ย. ๖๔ 
๔. จัดหาสื่อการสอน มิ.ย. ๖๔ 
5. ด าเนินกิจกรรมการสอน ก.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕  
๕. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๖. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม) 
 ๕.๒  เงินนอกงบประมาณ........-......บาท 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

ใช้งบฯ 
๑. จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์สอน 

   - เบกก้ิงโซดา 
  -  แว่นขยาย 
  -  กรดมะนาว 
  -  หลอดหยด 
  -  บิกเกอร์ 
  -  ถ้วยตวง 
  -  สีผสมอาหารชนิดน้ า 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐  

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
ผลผลิต Outputs 
๑. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้งสี่ด้าน
ประกอบด้วยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา เหมาะสมตามวัย 
๒. เด็กปฐมวัยได้แสดงศักยภาพของตนเอง   
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์/ จิตใจและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
๒. เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจวิธีการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๓. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่
ดีงามสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
๔. เด็กปฐมวัยรู้จักการช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมตามวัยมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์มีความสามารถในการคิดและการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติทีดีต่อ
การเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 

 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม 
 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
-  ใบงาน 
-  การน าเสนอผลงาน 
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(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                 (นางนพพร มาลัย) 
       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
     (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม              พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองนโยบาย                            สพฐ. ที่ ๒ , ๓ , ๔  
     กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ , ๒ , ๓ 

กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
 สถานศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้          ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี้ 
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่อง               
งานบริหารที่รับผิดชอบ   งานวิชาการ              
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง            
ระยะเวลาด าเนินการ       เมษายน ๒๕๖๔ - พฤษภาคม  ๒๕๖5 
____________________________________________________________________________________________________________________________  

๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕)  ซึ่งก าหนดให้โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัฒน์ และพลโลก ในยุคปัจจุบันและปรับปรุงหลักสูตรให้
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า คุณธรรมน าความรู้ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน สถานศึกษามีบทบาทใน
การจัดท าสาระหลักสูตรของตนเอง โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ทั้งนี้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.๒ เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ        
  ๒.๓ เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
        ๒.๔ เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

        ๒.๕ เพ่ือให้มีระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
        ๒.๖ เพ่ือให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
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๓. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ  

-   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้โครงสร้างหลักสูตร   
ค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล หลักสูตรประชาคมอาเซียนและ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๑๐๐ 
-   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

           เชิงคุณภาพ  
-   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ท้องถิ่นและสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 -  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  
จิตใจ และ สติปัญญา 
-   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง 
 

๔. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
       ๔.๑ วางแผนประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง 
       ๔.๒ เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน 
       ๔.๓ ประชุมคณะครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ๔.๔ รวบรวมหลักสูตรในทุกๆกลุ่มสาระเพ่ือจัดรูปเล่นและแบบฟอร์มหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
       ๔.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระ 
       ๔.๖ จัดท ารูปเล่ม 
       ๔.๗ น าหลักสูตรมาใช้ในสถานศึกษา 
 

๕. ระยะเวลา  
          เมษายน ๒๕๖๔ - พฤษภาคม  ๒๕๖5 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ      
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  ๒๐๑๙๐ 

 

๗. งบประมาณ   
           ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
             ด้านปริมาณ   
           - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหลักหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ส าหรับใช้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ครบทั้ง ๘ กุล่มสารการเรียนรู้ 
             ด้านคุณภาพ   
            - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการและ ทักษะอาชีพ การมีงานท า โรงเรียนดีคุณภาพประจ าต าบล ที่มีความสอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียน  
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 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๙.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

   ๙.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้คณะครู นักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้รับมาปรับในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
 

 ๑๐. การติดตามประเมินผลโครงการ   
การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน                     
๒. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สนองตอบตามศักยภาพตามศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 

  ผลลัพธ์   (Outcomes) 
๑. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. โรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลได้อย่าง
มีคุณภาพ 

 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 

 
 

                                     ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
       (นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง) 
                               ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
                     
                                     ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                             ( นายนรินทร์   นิพิฐพงษ์ ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษา  

กิจกรรม   ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สนองนโยบาย   กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ 
    กลยุทธ์โรงเรียน  ที่  ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ - ปฐมวัย ที่  - 
     - ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๓ , ๓.๔ , ๓.๕  
ลักษณะโครงการ            √     โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่        อ่ืนๆ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภัสสร สาระธนะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียน เพ่ือลดระยะเวลาเรียนวิชาการลง โดยไม่กระทบ
เนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยบูรณาการกับวิชาหลัก ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียน ดังนั้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเตรียม
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลกที่เห็นพ้องกัน
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมีส่วนร่วม ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการมีจิตสาธารณะ ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้บริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  

๒.๓ เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๓. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ป.๑ - ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗๐ คน  
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 
 ๒. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับดี 
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๔. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
 
๕. งบประมาณ  

๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 
๕.๒ งบประมาณจาก (ระบุ)                       -                       จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๓.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๐ เม.ย. ๖๔ 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อการสอน 
 ใบกิจกรรม 
  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 
๒๐ เม.ย. ๖๔ 
 
๑๔ พ.ค. ๖๔ 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
 

3. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 มี.ค. 65 
 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
 

4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  1.  สรุปประเมินโครงการ 
  2.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7 มี.ค. 65 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   - -   
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๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 
๖.๑ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมี
ส่วนร่วม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการมี
จิตสาธารณะ 
๖.๒ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับดี 

๑. ประเมินผลงาน 
 
 
๒. ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๑. แบบประเมินผลงาน 
 
 
๒. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการมีส่วนร่วม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการมีจิตสาธารณะในระดับดี 
๗.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี 

ความพึงพอใจในระดับดี 
 

                               
    

  (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
           (นางสาวประภัสสร สาระธนะ)                                     
                                            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
      

(ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
            (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ             ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและนโยบาย 
กิจกรรม   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๔ 
 สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๔ 
                     โรงเรียน ข้อที่ ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ - ปฐมวัย มฐที่ ๒ 

 - ขั้นพื้นฐาน มฐที่  ๒   
ลักษณะโครงการ               √    โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่        อ่ืนๆ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาวรรณ จันทราช 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ 
______________________________________________________________________________  

๑. หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องที่ก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ไว้จึงได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนการสู่การ
ประกันคุณภาพไว้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง ๔ งาน เพื่อพร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ . เพ่ือให้สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๒ . เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๓ . เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒.๔ .เพ่ือให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๒.๕ . เพื่อให้สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒.๖ .เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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๓. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 

- สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี 

- สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี 

- สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในระดับดี 

- สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในระดับดี 

- สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องในระดับดี 

- สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ในระดับดี 

          เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท า 

และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มี
การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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๔. ขั้นตอนในการด าเนินการ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย.๖๔ 
 

คณะครู 
ทุกคน 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
       ๒.๑ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๒.๒ จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๓ จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

๒.๔ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
๒.๕ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 
๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปี 

SAR 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

เม.ย.๖๔ – 
มี.ค. ๖๕ 

 

คณะครู 
ทุกคน 

๓. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พ.ค.๖๔ – 
มี.ค. ๖๕ 

 

นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

และคณะ 
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๔. ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการ 
  ๔.๔.๒  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 มี.ค. ๖๕ นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

และคณะ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - -    

        
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 

๕. งบประมาณ  
๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 
๕.๒ งบประมาณจาก (ระบุ)                       -                       จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 

6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ฯ - ทดสอบ - เครื่องมือประเมินของ. 
  - บุคลากรได้ทราบความก้าวหน้า - สอบถาม     - แบบสอบถาม 
  - รายงานประจ าปี (SAR)      - แบบรายงาน 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
 
  
 
     (ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
    (นางรัตนาวรรณ จันทราช)                                     
                                    ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
                     
 
                                    ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                          ( นายนรินทร์   นิพิฐพงษ์ ) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ        ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม    กิจกรรม  English on Friday. 
สนองนโยบาย   สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ  
   กลยุทธ์ สพป.ชบ. ๑ ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                               กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ ๓ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
   คุณภาพ ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแลการศึกษา 
                                ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑ ตบช.ที่ ๕ 
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ       บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา 
    นางสาวกานติมา  อาจนุการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
๑. หลักการและเหต ุผล 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการเรียนการสอนตาม หลักสูตรในชั้น
เรียนแล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษ ทั้งท่ีเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  เพ่ือให้  ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ทักษะดังกล่าว  จากประสบการณ์จริง  และกิจกรรม ต่างๆใกล้ตัว ท าให้ผู้เรียน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยเหตุผลนี้ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้พิจารณาจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือมุ่ง
สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน ด้านทักษะทางภาษา ลงในกิจกรรมที่จัดให้มีในโครงการ          
  กิจกรรม English On Friday จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ค าศัพท์ ประโยค 
และทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งทักษะอ่ืนๆ เช่น ความกล้าแสดงออก และการฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 
 
๒. วัตถ ุประสงค์โครงการ 

๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์และบทสนทนาเพ่ิมเติมมากข้ึน 
๒.๓  เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและความกล้าแสดงออก 

๓. เป ้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑-๖ และ ม. ๑-๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑. นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์และบทสนทนาเพ่ิมเติมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
  ๓.๒.๒. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
  ๓.๓.๓. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
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๔. วิธีการดำเน ินงาน (PDCA) 
 

ที ่ ก ิจกรรม/ข ั้นตอนการดำเน ินงาน ระยะเวลา ผู้ร ับผิดชอบ 
๑.    ประช ุมวางแผนการดำเนินงาน ขออน ุมัติ 

โครงการ และก าหนดหน ้าท ี่รับผ ิดชอบ 
เมษายน ๒๕๖๔  ครูพิมพ์พิชชา  

 ครูกานติมา 

๒.   ครูพิมพ์พิชชา และครูกานติมา ให้ความรู้ 
ประชุมวางแผนและให้ตัวแทนนักเรียนเสนอ
รูปแบบของกิจกรรม  

 

 

 

ประชุมวางแผนและให้ตัวแทนนักเรียน
เสนอรูปแบบของกิจกรรม  

 

พ.ค. ๒๕๖๔  ครูพิมพ์พิชชา  
 ครูกานติมา 

``๓.    เลือกผู้รับผิดชอบเสนอค าศัพท์และประโยค
ภาษาอังกฤษ ในแต่ละสัปดาห์ 

พ.ค. ๒๕๖๔  ครูพิมพ์พิชชา  
 ครูกานติมา 

๔.   ด าเนินการตามแผนท ี่วางไว้ 
 

พ.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค.๒๕๖๕  ครูพิมพ์พิชชา  
 ครูกานติมา 

๕.   ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕  ครูพิมพ์พิชชา  
 ครูกานติมา 

๖.   ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.๒๕๖๕  ครูพิมพ์พิชชา  
 ครูกานติมา 

 
๕. งบประมาณ 

๕.๑ งบประมาณจำนวน   -    บาท  
 
๖. การประเมินผลโครงการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารดีขึ้น  
๒. นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์และบทสนทนา
เพ่ิมเติมมากขึ้น 
๓. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  

๑. สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 
 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

 
๗. ผลที่คาดว ่าจะได ้ร ับ 
 ๗.๑ นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑-๖ และ ม. ๑-๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
 ๗.๒ นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์และบทสนทนาเพ่ิมเติมมากข้ึน  
 ๗.๓ นักเรียนมีทักษะการสื่อสารดีขึ้น  
 ๗.๔ นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน  
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ลงช ื่อ ......................................... ผ ู้เสนอโครงการ/กิจกรรม   
        (นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา) 

   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

 
ลงช ื่อ ......................................... ผ ู้เสนอโครงการ/กิจกรรม   

        (นางสาวกานติมา  อาจนุการ) 
   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 
 
 

ลงช ื่อ .............................................. ผ ู้อน ุมตั ิโครงการ/กิจกรรม  
(นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 

    ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
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โครงการ    ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม English in Everyday Life 
สนองนโยบาย    สพฐ. ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
     สพป.ชบ ๑ ข้อที่ ๒ , ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  มฐ. ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ข้อที่ ๑ และ ข้อที่ ๔ 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกานติมา  อาจนุการ 
                                                  นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลตอความสะดวก รวดเร็วในการติดตอสื่อสารกันระหวางผูคนไมวาจะอยูที่
ใดในโลก ความจ าเปนในการติดตอสื่อสารกับชาวตางประเทศจึงเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนระหวางนักธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางบุคคล หรือหนวยงานตางๆ ระหวางประเทศ 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชเพ่ือการสื่อสารนี้ และเปนที่ยอมรับและใชในทุกวงการ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เบื้องตน จึงมีความจ าเปนในการตอสื่อสารในสถานการณทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จึงได
จัดท าโครงการ English in Everyday Life โดยกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจะจัดขึ้นทุกวัน
จันทร์ (ตอนเข้าแถว) เพ่ือสร้างทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน และ
สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.   เพ่ือฝึกทักษะการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

จ านวน ๒๑๖ คน  
     ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
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๔. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
๕. งบประมาณ  
    - ไม่ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม- 
 
 
 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอ
ต่อฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๑ เม.ย. ๖๔ นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวพิมพ์พิชชา 
นามา 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวพิมพ์พิชชา 
นามา 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวพิมพ์พิชชา 
นามา 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล 
(A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวพิมพ์พิชชา 
นามา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  -     
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     ๖. การวัดและประเมินผล 
  
ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดแลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 
๖.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ เห็นความส าคัญ  
และมีส่วนร่วม ในกิจกรรม  
๖.๒  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 

๑. สอบถาม  สัมภาษณ์ 
๒. สังเกต   
๓. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบประเมินโครงการ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  นักเรียนมีทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๗.๒  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 

  
 
 

 
                     (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
           (นางสาวกานตมิา อาจนุการ)                                     
                                           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 
                              (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
           (นางสาวพิมพ์พิชชา นามา)                                     
                                           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 

          (ลงชื่อ).................................................................ผูอ้นุมัติโครงการ/กิจกรรม  
              (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ                      โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม    กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

  กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

   กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ข้อที่ ๑, ๒, ๕                                            
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมต่อเนื่อง       
การบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
       ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทย                 
มีภาษาไทยเป็นของตนเองมานานกว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ และจารึกประวัติศาสตร์สุโขทัยบทแท่งศิลาหรือที่เราเรียกว่า "ศิลาจารึก" นับตั้งแต่อดีตพระมหา
กษัตริย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตของไทยใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอดต่อกันมา 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ภาษาไทยที่เป็นภาษา
ประจ าชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการน า
ส านวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยค าอังกฤษค า ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยจะเสียหา
มากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญคนปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงอยากให้นักศึกษาหันมาให้ความส าคัญกับวันภาษาไทยมายิ่งขึ้น มีความตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจนมี
จิตส านึกท่ีดีในความเป็นไทยตราบนานเท่านาน 

ตามท่ีได้กล่าวมาให้ทราบนั้นท าให้ทราบว่า วันภาษาไทยมีความส าคัญกับคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
นักเรียน ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้สอนรายวิชาภาษาไทยจึงอยากให้นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในความเป็น
ไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและสนใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชนชาติไทย 

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมด้านวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังให้ความส าคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึง
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น (กิจกรรมวันภาษาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ขึ้น
เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต Outputs 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย 
๒.  เพ่ือเพ่ิมทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 

  ๔.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
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ผลลัพธ์ Outcomes 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทักษะภาษาไทยให้มีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  ๔.  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สื่อเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่าง ๆ  
๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ๔ % 
๖. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโครงการ 

 
๓.   เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จ านวน ๑๙๐ คน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
    ด้านคุณภาพ 

     ๑. นักเรียนระดับชั้น ป. ๑ – ม. ๓ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย พร้อมทั้งร่วมระลึกถึงกวี
เอกของไทย 

       ๒. นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓  มีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
     ๓. นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีกระบวนการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔. นักเรียนมีความรู้ ความคิดและมีนิสัยรักการเรียนรู้มากข้ึน 
     ๕. ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อต่างๆเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาการเรียนการสอน 
     ๖. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนและประยุกต์ 

 ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

  

ที ่ รายละเอียดกจิกรรม 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย. ๖๔ นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวอิษฎาอร  
แท่นแสง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 
 

๒ 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

เม.ย. ๖๔ 
 
 

ครูทุกท่าน 

 ๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
-  ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- - - - ๒๙  
กรกฎาคม  
๒๕๖๔ 

นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวอิษฎาอร  
แท่นแสง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ 
 

นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - ๑,๐๐๐   
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๕.งบประมาณที่ใช้ 
 ๕.๑  เงินงบประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
ใช้งบฯ ๖๔ ๖๕ 

๑. กล่องดินสอ ๒๐๐ - - ๒๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 
๒. สีไม้ ๒๐๐ - - ๒๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 
๓. ปากกาน้ าเงิน-แดง ๒๐๐ - - ๒๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 
๔. แฟ้มใส่เอกสาร ๒๐๐ - - ๒๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 
๕. กบเหลาดินสอ ๒๐๐ - - ๒๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  

รายละเอียดของกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ครูกวี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑.  ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
๒.  วางแผนการจัดกิจกรรมและชี้แจงการด าเนินงาน 
๓.  จัดการประกวดวาดภาพ ตัวละคร พระ นางตัวละครในวรรณคดีไทย 
๔.  จัดการแข่งขันร้องเพลง  อ่านท านองเสนาะ  และตอบปัญหาภาษาไทย 
๕.  ประกวดคัดไทย 
๖.  ประกวดแต่งค าประพันธ์ 
๗.  มอบของรางวัล 
๘.  ประเมินผลและสรุปรายงาน  

๖.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ประเมิน 
ผลผลิต Outputs 
๑.นักเรียน ได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็น
แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ           
 ผลลัพธ์ Outcomes 
๑.นักเรียน มีเห็นคุณค่าความส าคัญของ
ภาษาไทย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒.นักเรียนร้อย มีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ๓ %        

 
ร้อยละ  ๘๐ 
 
ร้อยละ  ๘๐ 
 
ร้อยละ  ๘๐ 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

 
แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
แบบทดสอบ 
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(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
          (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง) 

   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
     
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
     (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนว STEM Education 
สนองนโยบาย   กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ 
    กลยุทธ์โรงเรียน  ที่  ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ - ปฐมวัย ที่  - 
     - ขั้นพ้ืนฐาน ที่  (มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๓ , ๓.๔ , ๓.๕) 
ลักษณะโครงการ            √     โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่        อ่ืนๆ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภัสสร สาระธนะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM Education 
ซึ่งกิจกรรม STEM Education เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงวิชาทั้ง 4 กับชีวิตจริงและ
การท างาน การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฏีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฏีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหา การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไป
ใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนว STEM Education ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่า
วิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวัน 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ป.๑ - ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗๐ คน  

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

เนื้อหาวิชาทั้ง ๔ กับชีวิตประจ าวันได้ในระดับดี 
 ๒. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับดี 
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๔. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขต
พ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๓.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๐ เม.ย. 
๖๔ 
 

นางสาว
ประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อการสอน 
กระดาษ A4 กระดาษสี 
หลอดพลาสติก 
ถ่านไฟฉาย   
เชือก 
ลูกโป่ง 
ปีนกาว 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑๘๐ 
๑๐๐ 
๓๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 

๓๐๐ 

- 
 
 
 
- 

๒๐ เม.ย. 
๖๔ 
 

๑๒ พ.ค. 
๖๔ 

นางสาว
ประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๔ มี.ค. ๖๕ 
 
 

นางสาว
ประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๗ มี.ค. ๖๕ 
 

นางสาว
ประภสัสร 
สาระธนะ 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - ๑,๐๐๐ -   
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๕. งบประมาณ  

๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนเงินทั้งสิ้น   ๑,๐๐๐   บาท 
๕.๒ งบประมาณจาก (ระบุ)                       -                       จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของ

โครงการ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 

๖.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผ่านการประเมินร้อยละ ๘๐ 
๖.๒ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจใน
ระดับดี 

๑. ประเมินผลงาน 
 
 
๒. ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๑. แบบประเมินผลงาน 
 
 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดี 
๗.๒ นักเรียนมีความสนุกสนานและได้เรียนรู้กิจกรรมอยู่ในระดับดี 

 ๗.๓ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับดี 
 

                               
    

  (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
           (นางสาวประภัสสร สาระธนะ)                                     
                                            ต าแหน่ง ครโูรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
      

(ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
            (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ             โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
กิจกรรม   กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 
สนองนโยบาย   สพฐ.ที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
   สพป ชบ.๑ ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขั้น  
   กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๒ เร่งปฎิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มฐ. ๑ ข้อ ๑ , มฐ. ๒ ข้อ ๓ , มฐ ๓ ข้อ ๑-๓ 
ลักษณะกิจกรรม            กิจกรรมใหม่ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปภัสสร  ศรีวะโสภา และ นางสาวอิษฎาอร  แท่นแสง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
______________________________________________________________________________  

๑. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น
การปฏิบัติจริง บูรณาการควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะ
สามารถน าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การฝึกทักษะ
กระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า นับว่ามีความส าคัญ เพราะในชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดค านวณ ซึ่งเป็น
ความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 โรงเรียนจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน โดยฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิด และกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร์ ค านวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็น
ระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในสนามสอบอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง กระตือรือร้น พัฒนาตนเองและมีประสบการณ์ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๖ . เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิด และมีเทคนิคการคิดเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
๒.๗ . เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และ

แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
๒.๘ . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
๒.๙ . เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้และเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิตไปประยุกต์ใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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๓. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ ร้อยละ ๗๐ มีทักษะกระบวนการคิดและมีเทคนิคการคิดเลขได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง 

๒. นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ ร้อยละ ๗๐ สามารถน าทักษะการคิดเลขไปใช้ ต่อยอดเชื่อมโยง
ความรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในสนามสอบอ่ืนๆ  
           เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีความสามารถในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  

๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

๔. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
       ๔.๑. ประชุมวางแผนก าหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  
       ๔.๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
       ๔.๓. ประชาสัมพันธ์และรับนักเรียนเข้ากิจกรรมแต่ละประเภท  
       ๔.๔. ติดต่อประสานงานกับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  
       ๔.๕. ด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
       ๔.๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
        

๕. ระยะเวลา  
 พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ      
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  ๒๐๑๙๐ 

 

๗. งบประมาณ   
           ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 ๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
             ด้านปริมาณ   
           - นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ ร้อยละ ๗๐ มีทักษะกระบวนการคิดและมีเทคนิคการคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
สามารถน าทักษะการคิดเลขไปใช้ ต่อยอดเชื่อมโยงความรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ด้านคุณภาพ   
- นักเรียนมีความสามารถในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่าง

มีเหตุผล นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
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 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดและมีเทคนิคการคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง 

๙.๒. นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
๙.๓. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
๙.๔. ครูผู้สอนสามารถน าความรู้และเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิตไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
 

 ๑๐. การติดตามประเมินผลโครงการ   
การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การเรียน 
และวัสดุฝึกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิด และ
มีเทคนิคการคิดเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
- ส่งเสริมความสามารถในการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
- ครูผู้สอนสามารถน าความรู้และเทคนิคการคิด
เลขเร็ว แบบเวทคณิตไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบฝึกทักษะ 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบฝึกทักษะ 
 
 
แบบทดสอบ  

แบบฝึกทักษะ 
แบบทดสอบ 

 
 

                                     ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
              (นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง) 
                            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
                                     ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                           (นางสาวปภัสสร  ศรีวะโสภา) 
                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
                     
                                    ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                           ( นายนรินทร์   นิพิฐพงษ์ ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ                      โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม    กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

  กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    

  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       ตัวบ่งข้อชี้ที่ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหม่    
การบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
          งานบริการห้องสมุดเป็นส่วนส าคัญมากในการพัฒนาการเรียนรู้ เพราะในการให้บริการในส่วนของความรู้ถือ
เป็นปัจจัยหลักก่อนการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการระบุไว้ว่า สถานศึกษาทั่ว
ประเทศจะต้องมีศูนย์บริการห้องสื่ออยู่ภายในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในการอ่าน ดูแลรักษาหนังสือ 
และแยกประเภทหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าต่อเนื่อง 
         บรรณารักษ์น้อยเป็นการจัดให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ในด้านการให้บริการหนังสือและมีความรู้ที่มีความ
ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การตอบสนอง และการเสียสละต่อส่วนรวม เป็นต้น  
บรรณารักษ์น้อยจึงมีความสัมพันธ์กับการให้บริการทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบริโภคความรู้ของ
ผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติปฏิบัติตนของผู้เรียนเอง 
        ประโยชน์ของกิจกรรมนี้ คือ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มุ่งจัดกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ขึ้นเพ่ือปลูกฝังใน
การเสียสละต่อส่วนร่วมและรักในการบริการห้องสมุด อันจะก่อให้เกิดทักษะต่างๆที่ผู้เรียนควรจะได้รับ เช่น การรัก
ในหน้าที่ การเสียสละในการให้บริการ และ ความรักษาต่อทรัพย์ส่วนรวม ในการจัดโครงการนี้ยังส่งเสริมทางด้าน
การใช้ภาษาต่างๆ ให้กับผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่ก าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ นี้ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น(กิจกรรม
บรรณารักษ์น้อย) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของบรรณารักษ์             
ผู้ให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด 

๒.๒  สร้างบรรณารักษ์ประจ าโรงเรียน เพื่อเป็นผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ 
๒.๓  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งมีใจรักห้องสมุดและมี

ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ 
๒.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้อย่างทั่วถึง 
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๓.   เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

- นักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คัดเลือกตัวแทนบรรณารักษ์น้อย ห้องเรียนละ ๕ คน 
เพ่ือท าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

    ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนเรียนทุกคนเกิดประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด มีความสามารถในการแยกหมวดหมู่หนังสือ
ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว  

    - นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความรักษ์
ในการบริการศูนย์หนังสืออย่างมีคุณภาพ 

 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

 

ที ่ รายละเอียดกจิกรรม 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย. ๖๔ นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวปวีณา  
ขันทอง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 
 

๒ 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

เม.ย. ๖๔ 
 
 

นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวปวีณา  
ขันทอง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 

 ๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
-  ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- - - - พ.ค. ๖๔ 
–  
มี.ค. ๖๕ 

นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวปวีณา  
ขันทอง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 
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๕. งบประมาณที่ใช้ 
  ๕.๑  เงินงบประมาณ ๕๐๐ บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

๖๔ ๖๕ 
๑. ป้ายชื่อบรรณารักษ์น้อยติดหน้าอก  

แบบหนีบ 
๕๐๐ - - ๕๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 

รวมทั้งหมด ๕๐๐  
 

๖.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ไประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑.นักเรียน ได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  
เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ           
 ผลลัพธ์ Outcomes 
๑. นักเรียนเห็นคุณค่าความส าคัญของการ
เป็นบรรณารักษ์ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษา
ค้นคว้า 

 
ร้อยละ  ๘๐ 
 
 
ร้อยละ  ๘๐ 
 
ร้อยละ  ๘๐ 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 
 

 
แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบประเมินผู้เรียนที่ใช้
บริการห้องสมุด 
แบบลงเวลาเข้ากิจกรรมของ
นักเรียนชุมนุมห้องสมุด 

 
 
 
 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ 
 

นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวปวีณา  
ขันทอง 
นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - ๕๐๐ พ.ค. ๖๔ - 
มี.ค. ๖๕ 
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๗.  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๗.๑ ผู้เรียนมีความรู้และเห็นความส าคัญของการเป็นบรรณารักษ์ สามารถให้บริการ อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ             

๗.๒ ผู้เรียนมีจิตอาสา และมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นบรรณารักษ์ 
๗.๓ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งมีใจรักห้องสมุดและมีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ

ห้องสมุดและสารสนเทศ 
๗.๔ ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
๗.๕ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
          (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง) 

  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
     
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
     (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม              ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย                        นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ , ๔  
     กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๖  
     กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ , ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑ , ๒ , ๓ 
ลักษณะกิจกรรม         โครงการใหม่ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ               
ผู้รับผิดชอบ    นายธีรวัฒน์ นามปะเส           
ระยะเวลาด าเนินการ           พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ครอบคลุม 
วิธีการเรียนรู้หลาย การเรียนรู้ในปัจจุบัน และเติบโตแพร่หลายไปในทั่วโลก สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
และเนื้อหาวิชาความรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะเห็น
ได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
๓. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการท างานอย่าง

สร้างสรรค ์
 

๓. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ชั้น ป.๑ - ม.๓   
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการ

เรียนรู้    
  ด้านคุณภาพ  

๑. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

 
 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๔ 
๔. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ พ.ค. ๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม พ.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    

๑. เงินงบประมาณ ๒,๐๐๐  บาท 
๒. เงินนอกงบประมาณ  - บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที ่
ใช้งบฯ 

๑. - จัดซื้ออุปกรณ์ ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 
- สื่อความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- อุปกรณ์เสริมในการจัดการเรียนรู้ 
ฯลฯ 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และใช้ท างานอย่าง
สร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๐ 
 

ประเมินผล 
 

แบบบันทึกการ
ประเมินความรู้ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รู้ทันโลก ก้าวทัน เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการท างานอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถต่อยอดเพ่ือสร้างความสะดวกสบายได้ทั้งเรื่องการสื่อสารที่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

        ( นายธีรวัฒน ์นามปะเส )                                     
                                     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
 
 
   (ลงชื่อ)......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
          ( นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม   วันวิทยาศาสตร์ 
สนองนโยบาย   สพป.ชบ.๑ ที่ ๒ , ๓ 
    กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๑ เร่งส่งเสริม/เพ่ิมและให้โอกาสในการรับการจัด  
             การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
    กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อ  
             พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
             และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   ปฐมวัยท่ี - 
    ขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน ๑ ตัวบง่ชี้ที่ ๑.๑,๑.๒ (มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๕) 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่     อ่ืนๆ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวประภัสสร  สาระธนะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ณ วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ เวลา ๑๐.๑๖ น. กับอีก ๒๐ วินาที พระบาทสมเด็จ                
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น ๖ นาที ๔๕ วินาที ที่
ต าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นย าโดยไม่คลาดเคลื่อน แม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผล
การศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์
ทั่วโลก ซึ่งเป็นประวัติที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศชาติ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติให้เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพ่ือน้อมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา และรัฐบาลได้ก าหนดให้ วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ในวัย
ศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โรงเรียน
บ้านคลองตะเคียน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
 ๒.๒ เพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๒.๔ เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ ๘๐ ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของนักเรียน  
 - ร้อยละ ๘๐ ของครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
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 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
 
๔.  กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงา
น 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๓. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๐ เม.ย. ๖๔ 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  จัดซื้ออุปกรณ์ 
    ประถมศึกษา 
    -น้ าอัดลม  
    -ฟิวเจอร์บอร์ด 
    -ไข่ไก่ 
    -เบรคกิ้งโซดา 
    -ดินสอ 
    มัธยมศึกษา 
    -น้ าส้มสายชู 
    -ลูกโป่ง 
    -น้ ายาล้างจาน 
    -สีผสมอาหาร 
    -กลีเซอรีน(เหลว) 
    -แป้งข้าวโพด 
    -ตะเกียบ 
    -ยางวง 
    -ส าล ี

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

- 
 
 
 
- 

๒๐ เม.ย. ๖๔ 
 
 
 
๑๔ พ.ค. 
๖๔ 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
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** หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐  บาท   
     ประถมศึกษา  จ านวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท 
     มัธยมศึกษา  จ านวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท    
 ๕.๒ งบประมาณจาก (ระบุ)                       -                       จ านวนเงินทั้งสิ้น         -        บาท 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของ
นักเรียน   ด้านวิทยาศาสตร์ 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสังเกตเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ใบลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 

 
  

    -สมุด 
    -ปากกา     

๑๐๐ 
๑๐๐ 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวก  ใน
การด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๐ ส.ค.๖๔ 
 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๐ ส.ค.๖๔ 
 

นางสาว
ประภสัสร  
สาระธนะ 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
๓.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 

 
 
 

         ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                              (นางสาวประภัสสร  สาระธนะ) 
                                        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
                                      
 
                                ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                            (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   ส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
สนองนโยบาย  กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที่ ๑-๖ 
      กลยุทธ์โรงเรียน ที่  ๑-๖ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  - ปฐมวัย มฐท่ี ๒ ข้อ ๒.๕ , ๒.๖ 

  - ขั้นพื้นฐาน มฐที่  ๒ ข้อ ๒.๒ 
ลักษณะโครงการ               √    โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่      อ่ืนๆ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ    งานบริหารทั่วไป          
ผู้รับผิดชอบ     นางรัตนาวรรณ จันทราช 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
..............................................................................................................................................................................  
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
บริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” ที่มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล มีที่ตั้งอยู่ในเขตต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนานักเรียน
ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจและร่วมเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน 
๒.๓ เพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ

ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๓. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

-   นักเรียน ครูและบุคลากรทางกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
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ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน 
๓. โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ

การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  
 ๔. ภาคีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๔. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๓. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พ.ค. ๖๔ 
 

นางรัตนาวรรณ  
จันทราช 
น.ส.ประภสัสร 
สาระธนะ 
 
 

๒ 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. พลังงานทดแทนติดตั้งระบบ 
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

- 
 

 

- ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

พ.ค. ๖๔ 
 

น.ส.ประภสัสร 
สาระธนะ 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวก ในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย. ๖๕ 
 
 

นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
น.ส.ประภสัสร 
สาระธนะ 
 

 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย. ๖๕ 
 

นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
น.ส.ประภสัสร 
สาระธนะ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   
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หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
๕. งบประมาณ  
 ๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 
      ๕.๒ งบประมาณจาก (ระบุ)                       -                       จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 

๑. นักเรียนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
มีความพร้อมในทุกด้าน 
๓. โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและ
ชุมชน  
๔. ภาคีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

๑. ประเมินผลงาน 
๒. ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๑. แบบประเมินผลงาน 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 

๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ร้อยละ ๑๐๐ 

๗.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา              
ร้อยละ ๙๐ 

  ๗.๔ ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                    
ร้อยละ ๙๐ 
                               
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
           (นางรัตนาวรรณ จันทราช)                                     
                                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
            (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ ส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
กิจกรรม พลังงานทดแทนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนองนโยบาย   กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ 
    กลยุทธ์โรงเรียน  ที่ ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ - ปฐมวัย ที่  - 
     - ขั้นพ้ืนฐาน ที่  (มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕) 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภัสสร สาระธนะ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง     √   โครงการใหม่        อ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เปน็โรงเรียนขยายโอกาส และเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ท าการเรียนการสอน
ตั้งแต่ อ.๑ – ม.๓  มีจ านวนนักเรียน ๒๑๖ คน มี ๓ อาคารเรียน ที่แต่ละห้องเรียนมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับท าการ
เรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในห้องเรียน รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรเจคเตอร ์หลอดไฟฟ้า พัด
ลม ระบบปั๊มน้ า รวมถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความปลอดภยัยามค่ าคืน จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าใน
โรงเรียนที่เปิดท าการเรียน การสอน ให้กับนักเรยีน คร ูและประชาชนทั่วไป เปิดท าการตลอดทั้ง 24 ชัว่โมง พบวา่สว่น
ใหญ่ใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนค่อนข้างเยอะ อาทิ กิจกรรมการเรยีนการสอน กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โรงเรียน แต่สว่นใหญ่มักจะพบกับปัญหาคือ ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้ารายเดือนที่ 
สูงต่อเดือน ปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ในบางช่วงในวันที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ท าให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียน เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ดังนั้น โรงเรยีนบ้านคลองตะเคยีน จึงขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการช าระค่าไฟฟ้าราย
เดือนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพลังงานทดแทนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับโรงเรียน 
เพ่ือใช้ในการเรียน การสอน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือติดตั้งและผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียน  

๒.๒ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูงต่อเดือนและเป็นการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียน 
๒.๓ เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอน 

๓. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

๑. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนจ านวน ๑ ที ่
  ๒. โรงเรียนได้ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน ๑ แห่ง 
ด้านคุณภาพ 

๑. เพ่ือใช้กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ ๕๐ 
  ๒. เพ่ือลดการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนลดลงร้อยละ ๕๐ 
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๔. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขต
พ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๓.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๐ เม.ย. ๖๔ 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 
 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
จัดซื้ออุปกรณ์  
- แผงโซลล่าเซลล ์
- งานระบบไฟฟ้า 
- สายไฟฟ้า 
- ค่าแรงติดตั้ง 
- ค่าขนส่ง 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 

๑๔ พ.ค.๖๔ 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

 

๓. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๔ มี.ค. ๖๕ 
 
 

นางสาวประภัสสร 
สาระธนะ 
และ 
นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๗ มี.ค. ๖๕ 
 

นางสาว
ประภสัสร 
สาระธนะ 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐ -   
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๕. งบประมาณ  

๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนเงินทั้งสิ้น   ๑๐,๐๐๐     บาท 
๕.๒ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕.๓ งบประมาณจาก (ระบุ)                       -                       จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 
๖.๑ ใช้กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ร้อยละ ๕๐ 
 
๖.๒ ลดการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือน
ลดลงร้อยละ ๕๐ 

๑ เปรียบเทียบการใช้ 
กระแสไฟฟ้าก่อนและหลัง
ด าเนินโครงการ 
๒ เปรียบเทียบการช าระ
ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าก่อน
และหลังด าเนินโครงการ 

๑ มิเตอร์หน่วยการใช้
กระแสไฟฟ้าก่อน-หลังด าเนิน
โครงการ 
๒ บิลจ่ายค่าไฟฟ้าก่อนและหลัง 
ด าเนินโครงการ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ โรงเรียนมีไฟฟ้าเพียงพอส าหรับท าการเรียน การสอน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
๗.๒ โรงเรียนลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูงต่อเดือนและเป็นการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียน 

 
                               
    

  (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
           (นางสาวประภัสสร สาระธนะ)                                     
                                           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
            (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพร้อม 
 รับการประเมินคุณภาพภายนอก  
สนองนโยบาย     สพฐ.ข้อที่ ๑ ด้านประสิทธิภาพ 
      สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี 
     คุณภาพ ได้มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สื่อเทคโนโลย ี  
     สารสนเทศให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  ปฐมวัย มฐที่ ๒ 

  ขั้นพื้นฐาน มฐที ่๒   
ลักษณะโครงการ               √    โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ อ่ืนๆ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ    งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางรัตนาวรรณ จันทราช 
ระยะเวลาด าเนินการ              พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ 
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจอบคุณภาพการศึกษา 

   โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จึงได้ส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนา และได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืนและพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 ๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการประเมินภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
        ๒.๓ เพ่ือก ากับ ติดตาม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ให้เกิดการท างานอย่างยั่งยืน 
 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 

           ๓.๑.๑ ผู้บริหาร ครผูู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๗ คน  
  ๓.๑.๒ สถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
        ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 ๓.๒.๒ ร้อยละ ๙๐ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน ..............๒,๐๐๐........... บาท รายละเอียดดังนี้ : 
  ๕.๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔...................๒,๐๐๐..............บาท 
      ๕.๒  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.................-..................บาท 
        ๕.๓  เงินนอกงบประมาณ.......-.......บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอก   

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

คณะครูทุกคน   

๒ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการคณะท างานวิเคราะห์การ
จัดท าคู่มือและเครื่องมือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือ และเครื่องมือการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
๓. จัดท าคู่มือและเครื่องมือการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน 

 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 

คณะครูทุกคน   

๓ กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับโรงเรียน 
๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 
๓. ด าเนินการนิเทศ 
๔. ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ 
๕. จัดท าเอกสารรายงานผลการนิเทศ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมการ   

๔ กิจกรรมที่ ๔ การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. จัดท าร่างรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา 2564 

๒. สรุปรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๓. เผยแพร่รายงานประจ าปีแก่สาธารณชน 

มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ   
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ที ่ รายละเอียดกจิกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
       ๒.๑ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๒.๒ จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๓ จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

๒.๔ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
๒.๕ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 
๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปี 

SAR 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ เม.ย.๖๔ 
– พ.ค ๖๕ 

 

คณะครู 
ทุกคน 

๓. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

    พ.ค.๖๔ – 
มี.ค ๖๕ 

 

นางรัตนาวร
รณและคณะ 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  `` ๔.๑  สรุปประเมินโครงการ 
     ๔.๒ จัดท ารายงานโครงการฯ   

     มี.ค. ๖๕ นางรัตนาวร
รณและคณะ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๒,๐๐๐   
 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึง  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การประเมิน แบบประเมินคุณภาพภายใน 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  สถานศึกษามีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๒.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดสถานศึกษาทุกโรงมีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๓. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

                                           (ลงชื่อ)……………………………………………. ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                                      (นางรัตนาวรรณ  จันทราช) 
                           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
                                           (ลงชื่อ) …………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                                          (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ      ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย       นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๒ ด้านโอกาส 
       กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 
                                             การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                                           กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๗ ส่งเสริม เพ่ิมและให้โอกาสในการรับการจัด  
                                             การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔, ๓.๕ 
ลักษณะกิจกรรม      โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ     บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง       
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการ
สื่อสาร เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุก
รูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วน แต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของ
ทุกคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ของนักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน  
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและถือเป็นภาระหน้าที่ใน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีวิต
รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง ปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อ
สังคมโดยการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ จึงได้จัดท า
โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการท างาน

ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผล
ได้ 

๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา 
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๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง

ตามปัญหา 

ด้านคุณภาพ  

๑. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการ วิธีการ   

          เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
๒. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก  

          ให้ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน 
๓.  มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแก้ไขปัญหา ในด้านการศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ของนักเรียนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ 
   ๔.  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนทุกคน มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม  
  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 
๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 

วัสด ุ

งบประมาณ
รายหัว 

รวมเงิน 

 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและ
สภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดท าโครงการฯ 
น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- เม.ย. ๖๔ นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวณัฐกฤตา   
พึ่งสว่าง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
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๕.  งบประมาณที่ใช้  
 ๕.๑  เงินงบประมาณ  ๖,๘๐๐ บาท / ปีการศึกษา  
  

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- เม.ย. ๖๔ 
 
 

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวณัฐกฤตา 
พึ่งสว่าง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

๑. กิจกรรมรับนักเรียน - - - ๕๐๐ - - นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- - - ๔,๘๐๐ - - นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง 

๓. กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ 
การศึกษาต่อ 

- - - ๕๐๐ - - นางสาวณัฐกฤตา   
พึ่งสว่าง 

๔. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- - - ๑,๐๐๐ - - นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวก   
ในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- มี.ค. ๖๕ 
 

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวณัฐกฤตา   
พึ่งสว่าง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

๔ ขั้นประเมินและรายงาน
ผล (A) 
๑. สรุปประเมินโครงการ 
๒. จัดท ารายงาน
โครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- มี.ค. ๖๕ นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวณัฐกฤตา   
พึ่งสว่าง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - ๖,๘๐๐   
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ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
ใช้งบฯ ๖๔ ๖๕ 

๑. กิจกรรมรับนักเรียน ๕๐๐ - - ๕๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 
๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ - ๔,๘๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 

ปีการศึกษา ๖๕ 
๓. กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ - ๕๐๐ - ๕๐๐ ปีการศึกษา ๖๕ 
๔ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 

รวมทั้งหมด ๖,๘๐๐  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน  
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  
๒.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์กร ที่
เกี่ยวข้อง  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- การประเมินพฤติกรรม

นักเรียน 

 
- การคัดกรองนักเรียน 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม 

- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน 

 
- แบบการคัดกรองนักเรียน 

- แบบประเมินการสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
    (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง) 
     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

     
(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

     (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม    กิจกรรมรับนักเรียน 
สนองนโยบาย  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๒ ด้านโอกาส  
  กลยุทธ์ สพป.ชบ. ๑ ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                              กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ ๒ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
  คุณภาพ ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแลการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑ ตบช.ที่ ๕ 
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ       บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดม่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นนอน การรับนักเรียน
เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
  ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึง ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
     ๒.๒ เพ่ือให้รับนักเรียนในเขตบริการได้ครบ ๑๐๐ % ทุกคน   
 

๓.  เป้าหมาย 
     นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา 
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๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๔ นางสาวพิมพ์พิชชา และคณะ 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๔ นางสาวพิมพ์พิชชา และคณะ 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ  นางสาวพิมพ์พิชชา และคณะ 
 ๓.๑ ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน มี.ค. – พ.ค.๖๔ นางสาวพิมพ์พิชชา และคณะ 

 ๓.๒ ด าเนินงานรับนักเรียนตาม
ขั้นตอน 

มี.ค. – พ.ค.๖๔ นางสาวพิมพ์พิชชา และคณะ 

๔ ประเมินผล ๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๔ นางสาวพิมพ์พิชชา และคณะ 
๕ สรุป รายงานผล ๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๔ นางสาวพิมพ์พิชชา และคณะ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่
 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ       
 ๓.๑ ก าหนดขั้นตอน

ปฏิบัติงาน 
- - - - - - 

 ๓.๒ ด าเนินงานรับนักเรียน
ตามข้ันตอน 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๔ ประเมินผล - - - - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - - - - 

 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     ๒.๑ เพ่ือให้การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
     ๒.๒ เพ่ือให้รับนักเรียนในเขตบริการ
ได้ครบ ๑๐๐ % ทุกคน   

๑. สอบถาม สัมภาษณ์   
๒. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 
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๗.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
                นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านบ้านคลองตะเคียนที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษา 
 
 

ลงช ื่อ......................................... ผ ู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
             (นางสาวพิมพ์พิชชา นามา) 
                                           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
       ลงช ื่อ .............................................. ผ ู้อน ุมตั ิโครงการ/กิจกรรม  
                                                   (นายนรินทร์  นพิิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๒ ด้านโอกาส 

กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๗ ส่งเสริม เพิ่มและให้โอกาสในการรับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔, ๓.๕ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๕ หมวด ๔ มาตรา ๒๔ ข้อ ๖            
ให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน           
ตามศักยภาพ จากสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สมาชิกภายในครอบครัวห่างเหินกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ใช้เวลาหมดไปกับการประกอบอาชีพเพ่ือจุนเจือครอบครัว นักเรียนใช้เวลาว่างอยู่กับโทรทัศน์ หรือเล่น
อินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ผิด ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่
สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะด าเนินด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา ทาง
โรงเรียน จึงมีความตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการท างาน
เป็นระบบมีความชัดเจน จึงมีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความส าเร็จของ
งานย่อมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้
สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตท้ังมวล โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จึง
จัดท าโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
  ผลผลิต (Outputs) 

๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ๑.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  

๒.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

 
๓.  เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน   

๒. ครูประจ าชั้นทุกชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  

  ด้านคุณภาพ  
๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

๒. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง

เหมาะสม 

๓. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 

วัสด ุ

งบประมาณ
รายหัว 

รวมเงิน 

 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- เม.ย. ๖๔ นางสาวพรรณิกา   
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวจิรประภา  
คนเพียร   
 นางสาวปภัสสร 
ศรีวะโสภา            

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- เม.ย. ๖๔ 
 
 

นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 

 

 
 
 

๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 -  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒,๔๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 
๒,๔๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 
พ.ค. ๖๔ 
พ.ย. ๖๔ 

 
ครูประจ าช้ันเรียน
ทุกช้ันเรียน 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวก ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 มี.ค. ๖๕ 
 

นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 มี.ค. ๖๕ ครูประจ าช้ันเรียน

ทุกช้ันเรียน 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - ๔,๘๐๐   
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๕.  งบประมาณที่ใช้  
 ๕.๑  เงินงบประมาณ  ๔,๘๐๐ บาท /ปีการศึกษา  
 ค่าพาหะนะของครูประจ าชั้นเรียนจ านวน  ๑๕  คน  ห้องเรยีนละ ๒๐๐ บาท(สองร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
ใช้งบฯ ๖๔ ๖๕ 

๑. ค่าน้ ามันในการออกเยี่ยมบ้านภาคเรียนที่ ๑  ๒,๔๐๐ - - ๒,๔๐๐ ปีการศึกษา ๖๔ 
๒. ค่าน้ ามันในการออกเยี่ยมบ้านภาคเรียนที่ ๒   ๒,๔๐๐ - ๒,๔๐๐ ปีการศึกษา ๖๕ 

รวมทั้งหมด ๔,๘๐๐  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน  
 
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
๒.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และ
องค์กร ที่เก่ียวข้อง  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- การประเมินพฤติกรรม

นักเรียน 

- การคัดกรองนักเรียน 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม 

- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน 

- แบบการคัดกรองนักเรียน 

- แบบประเมินการสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

 
                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
                                  (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง) 
                                     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
     
                                  (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                   (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม              กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
สนองนโยบาย                        นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๑ , ๕  
     กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๑ 
     กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ , ๒ , ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑ , ๒ 
ลักษณะกิจกรรม         กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทั่วไป               
ผู้รับผิดชอบ    นายธีรวัฒน์ นามปะเส           
ระยะเวลาด าเนินการ           ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียน รู้จักระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม การน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จัก
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ให้นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วม
กิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย มีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าและผู้ตามในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องรู้จัก มีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียนโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัย
ให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน 
และสังคมได้อย่างเหมาะสม   
  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปู
พ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้
สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปี 
๒๕๖๔ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 

๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
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๓. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนทุกคน ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ                 

๒. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

 ด้านคุณภาพ  
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒. นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและน าประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ นายธีรวัฒน์    นามปะเส 
 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 

๓. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๔ 
๔. ด าเนินการตามกิจกรรม 

- ครูทุกคนช่วยสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
สอดแทรกอย่างสม่ าเสมอ ในห้องเรียน  และนอก
ห้องเรียนโดยสัมพันธ์กับวิชาที่สอน 
- ปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. ในเรื่องประชาธิปไตย 
- สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  

พ.ค. ๖๔– มี.ค. ๖๕ 

๕. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๖. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    

๑. เงินงบประมาณ  ๑,๐๐๐   บาท 
๒. เงินนอกงบประมาณ  - บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที ่
ใช้งบฯ 

๑. - อุปกรณ์ป้ายเดินขบวนรณรงค์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
- อุปกรณ์เลือกตั้ง (ป้าย/เชือก/กระดาษ/ 
ฟิวเจอร์บอร์ด/กาว/เทปกาว) ฯลฯ 

๑,๐๐๐ - 
 

๑,๐๐๐  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๑,๐๐๐  บาท 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

        นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย สามารถแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และเข้าร่วมกิจกกรมเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนในโรงเรียน  

ร้อยละ ๙๐  
 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง 
๒. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๔. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
                               (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
           ( นายธรีวัฒน์ นามปะเส )                                     
                                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
 
 
   (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
            ( นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรม แนะแนวในโรงเรียนและการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
                                          ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย    สพฐ. ที่ ๒ ด้านโอกาส 
    สพป.ชบ ๑ ที่ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยและทักษะพื้นฐานอาชีพ  
    จุดเน้นโรงเรียน ที่ ๕ ส่งเสรมิทางเลือกทางในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  
                                          อย่างทั่วถึง  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน ที่ ๑ / ที ่๑.๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ 
                                          การท างาน   
                                        ๑.๒/๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณัฐกฤตา   พึ่งสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

       ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
เป็น ”การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายในด้านโอกาส  ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  
  ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้จัดท า
กิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๑. นักเรียนสามารถตัดสินใจในศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นตามความถนัดและสนใจ 
 ๒. นักเรียนมีความเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมและน าตนเองแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 ๓. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๔. นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
 ๓. นักเรียนได้รับการแนะแนวกรศึกษาต่อจากหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆภายนอกโรงเรียน 
 
ผลผลิต (Outputs) 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความสามารถ
พอที่จะศึกษาได้ 

๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือในระดับที่ต้องการเรียน 

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับบริการงานแนะแนว ติดตาม
ช่วยเหลือจากโรงเรียน 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียนรู้จักความเป็นตัวตนของตนเอง สามารถมองเห็นความถนัด เลือกแนวทางศึกษาต่อได้

เหมาะสมกับตนเอง ร้อยละ 90 

๒. นักเรียนรู้จักสายงานอาชีพต่าง ๆ เพื่อตั้งเป้าหมายในการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

๓.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับบริการงานแนะแนว ติดตาม   
               ชว่ยเหลือจาก ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 ด้านคุณภาพ  

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนมีความสนใจและมี
ความสามารถ 

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ศึกษาต่อและเลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับบริการงานแนะแนว ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/กรรมการ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔  

 
 
น.ส.ณัฐกฤตา พึ่งสว่าง 
น.ส.ประภสัสร สาระธนะ 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
น.ส.พรรณิกา เบา้เพิ้ง 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  พ.ค. ๖๔ 
๓. ประชุมคณะกรรมการจัดท ากิจกรรม และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
ก.ค. ๖๔ 

๔. แนะแนวนักเรียนในชั้นเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน 

ก.ค. ๖๔ -เม.ย. ๖๕ 

๕. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการด าเนินการแนะแนว 

ส.ค. ๖๔ -ก.พ. ๖๕ 

๖. นักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการในสถานศึกษาสายอาชีพ พ.ค.๖๔-มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มี.ค.๖๕ 

๕.งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณของมัธยมศึกษา ๕๐๐ บาท  

กิจกรรม/รายการวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. บริการงานแนะแนว 

 
- ๓๐๐ ๒๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 

 รวม ๕๐๐ 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
ผลผลิต Outputs 
๑.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เปิดโลก
ทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมี
ความสามารถพอที่จะศึกษาได้ 
๒.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาต่อและ
เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะก้าว
ไปสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใน
ระดับท่ีต้องการเรียน 
๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับบริการงานแนะแนวและ
ดูแลช่วยเหลือจากโรงเรียน 
 
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑.นักเรียนรู้จักความเป็นตัวตนของตนเอง สามารถ
มองเห็นความถนัด เลือกแนวทางศึกษาต่อได้
เหมาะสมกับตนเอง  
๒.นักเรียนรู้จักสายงานอาชีพต่างๆ เพื่อตั้งเป้าหมาย
ในการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
๓.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการแก้ปัญหาและช่วยเหลือ 
ส่งผลต่อสุขภาวะจิตที่ดี   

 
ร้อยละ ๘๐ 
 

 
-ตามสภาพจริง 
แบบสอบถาม 
  
 
 
 
 

 
-  ข้อมูลศึกษาต่อ 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                          (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
     (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
                          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
      
                                          (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ      สานสัมพันธ์ชุมชน  
สนองนโยบาย     สพป.ชบ.1 ที่ 4  
                     โรงเรียน ที ่6  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   - ปฐมวัย มฐ.ที ่2 ข้อ 2.6 
       - ขั้นพื้นฐาน มฐ.ที ่2 ข้อ 2.2 
ลักษณะโครงการ                       √    โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่        อ่ืนๆ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ       งานบริหารทั่วไป          
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรัตนาวรรณ จันทราช และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน      พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 
ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรร 
ภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการ 
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
  โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นสิ่งส าคัญท้ังการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งท าให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถน าชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนอีกด้วย 
  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้จัด
ให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          2.2 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
          2.3 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต ( Outputs )  
    3.1.1 เชิงปริมาณ 
         - ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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  3.1.2 เชิงคุณภาพ 
      - ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
     - โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)  
   3.2.1 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน เป็นอย่างดียิ่ง  
   3.2.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน  
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   17,300  บาท รายละเอียดดังนี้ : 
   5.1. ปีงบประมาณ 2564................... 3,500............บาท 
     5.2. ปีงบประมาณ 2565..................13,800............บาท 

 
ที ่

รายละเอียดกจิกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง    1,000  น.ส.สถาพร  นามา 

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์    6,300  นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   10,000 10,000  นางสาวประภัสสร
สาระธนะ   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 17,300   
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ถึง  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กรกฎาคม 2564 

พฤศจิกายน 2564 

น.ส.พิมพ์พิชชา นามา  

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 2564 นายธีรวัฒน์ นามปะเส  

3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มกราคม 2565 นางสาวประภัสสร 

สาระธนะ   
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่
ก าหนด 

การประเมิน แบบประเมิน 

๓. ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา 
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ชุมชนได้ศึกษาหาความรู้และรับบริการความรู้ต่างๆ จากสถานศึกษา 
8.2 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา 
8.3 ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
8.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหารจัด 

การศึกษาของโรงเรียน 
  8.5 สถานศึกษากับทางราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ มีการประสาน 
ความร่วมมือกันพัฒนางานต่างๆเป็นอย่างดี 

 

 

            (ลงชื่อ) .................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
(นางรัตนาวรรณ  จันทราช) 

                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
                             (ลงชือ่) .................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                                     (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ       สานสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรม                        ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย    นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
          กลยุทธ์ สพป.ชบ. ๑ ข้อที่ ๔ การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
                          คุณภาพ ได้มาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ ๖ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๓ ตบช.ที่ ๔ 
ลักษณะกิจกรรม      โครงการต่อเนื่อง       
งานบริหารที่รับผิดชอบ     บริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
ระยะเวลาด าเนินการ         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียน
ตระหนักว่า โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและ
ผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับ
ครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและ
ผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนของเด็ก ทั้งสองฝ่าย
จึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ 
ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและ
การบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพ่ือจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดด าเนินการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ โรงเรียนจึงจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต Outputs 
๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
๒. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจ าชั้น ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสู่
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

                     ๓.๑.๒ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนทุกคน 
          ๓.๒ เชิงคุณภาพ  

๓.๒.๑ เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
๓.๒.๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน  

 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 
๒. 

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
สรุป ประเมินผลตามโครงการ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ 
ภาคเรียนที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๕๐๐  บาท  
๕.๒ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ภาคเรียนที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๕๐๐  บาท   
                                                                                                 รวมทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐  บาท 
  

ที ่
รายการ/กจิกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 
 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 

๑. 
๒. 
๓. 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
น้ าดื่ม ๔ ลัง 
น้ าแข็ง ๑ กระสอบ 
ค่าบ ารุงวัด 
 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
น้ าดื่ม ๔ ลัง 
น้ าแข็ง ๑ กระสอบ 
ค่าบ ารุงวัด 

 
- 
- 

๒๐๐ 
 
 
- 
- 

๒๐๐ 
 

 
๒๕๐ 
๕๐ 
- 
 
 

๒๕๐ 
๕๐ 
- 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
๒๕๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 
 
 

๒๕๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 

 
ไตรมาสที่   ๒ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การวัดประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

องค์กรหน่วยงานในการจัด 
การศึกษา 
ผลลัพธ์ Outcomes 

๒. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. ร้อยละผู้เรียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 
- การเข้าร่วมประชุมของ
ผู้ปกครอง 
- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

 
๑. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
๒. บัญชีลงเวลาการเข้า
ร่วมประชุม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้ปกครองได้เข้าใจหลักการบริหารโรงเรียน และจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่จะอบรมนักเรียนและ
พัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ การดูแลด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนในปกครอง เมื่ออยู่ที่โรงเรียน 
ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 ๒. ผู้ปกครองนักเรียนมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงผลการเรียนและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองให้ดีขั้น 
 ๓. ครูประจ าชั้นและผู้ปกครองได้ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 ๔. นักเรียนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีคุณภาพและสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 
(ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  

     (นางสาวพิมพ์พิชชา นามา)                                     
                                  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
     (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรม              กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
สนองนโยบาย                        นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ , ๔  
     กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๖ 
     กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๔ , ๕ , ๖ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะกิจกรรม         ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทั่วไป               
ผู้รับผิดชอบ    นายธีรวัฒน์ นามปะเส           
ระยะเวลาด าเนินการ           ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและ
ภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอ่ืนๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานให้
ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้าน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๔. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน เพจ facebook 
และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

๕. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 
๓. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน เพจ facebook  
และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ   
 ด้านคุณภาพ  
งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมีข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน เผยแพร่ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ นายธีรวัฒน์    นามปะเส 
 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 

๓. ประชุมวางแผน พ.ค.๖๔ 
๔. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ พ.ค.๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม 

- ออกแบบและกราฟิกประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม 
ของโรงเรียน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียน 

พ.ค.๖๔ – มี.ค. ๖๕ 

๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
   

๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
 
๕. งบประมาณที่ใช้    

๓. เงินงบประมาณ  ๖,๓๐๐   บาท 
๔. เงินนอกงบประมาณ  - บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที ่
ใช้งบฯ 

๑. - เว็บไซต์ส าเร็จรูป พร้อมเมน 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ (ซ่อมแซม/ปรับปรุง) 
- จัดซื้ออุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ (ถ่านอัล
คาไลน์ AA/แท่นชาร์จ ถ่านอัลคาไลน์ AA) 
ฯลฯ 

๖,๓๐๐ - 
 

๖,๓๐๐  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๖,๓๐๐  บาท 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของโรงเรียน ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร และชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ประเมินผล แบบประเมินผล 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน 
เช่น ทางเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ป้ายประกาศ ต่อ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
                             (ลงชือ่).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
               ( นายธรีวัฒน์ นามปะเส )                                     
                                   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
 
 
                             (ลงชือ่).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
                         ( นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   สานสัมพันธ์ชุมชน 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
สนองนโยบาย   ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนรู้ การวัด 

และประเมินผล         
    กลยุทธ์ สพป.ชบ ๑ ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
    ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง
    ตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  ปฐมวัย มฐ.๑ , ๓ ทุกตัวบ่งชี้ 
      ขั้นพ้ืนฐาน มฐ ๑ , ๓ ทุกตัวบ่งชี้  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภัสสร สาระธนะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
     เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา ชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นก าลังของชาติจึงควรมีการ ส่งเสริมให้เด็กมีความขยัน หมั่น
ศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกันเสียสละ รู้จักสิทธิ 
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ สาธารณสมบัติ 
หากเด็กตระหนักถึง อนาคตของตนเอง และของชาติโดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็น "เด็กดี" 
และประเทศชาติก็จะเจริญ รุ่งเรือง เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส าคัญของตนในประเทศ จึงได้มีการ
จัดงานวันเด็ก แห่งชาติขึ้นทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมไทยได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็น 
ความส าคัญของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ส าหรับในปีนี้ “วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจะด าเนินการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่  
๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของ ตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึง
สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
๑.  เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้ความรู้อื่นและมี
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมที่ได้แสดงออก 
๒. เพ่ือเป็นการเชื่อมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและชุมชน 
บ้านคลองตะเคียน มีการเข้าร่วมและท ากิจกรรมร่วมกัน 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวันเด็ก  
๔. เพื่อส่งเสริมความเจริญและความม่ันคงของประเทศชาติในการที่เยาวชนมีคุณธรรม 
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จริยธรรม มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง มีความเพลิดเพลิน สนุกสนานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียน ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดี 

 

๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
๒. นักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

  ด้านคุณภาพ  
    ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
  ร้อยละ ๙๕ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
           ๒. นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
      
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑. เสนอกิจกรรม เมษายน ๖๔ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เมษายน ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน ธันวาคม ๖๔ 
๔. ด าเนินกิจกรรม ๗ มกราคม ๖๕ 
๕. สรุปกิจกรรม ๒๐ มกราคม ๖๕ 

 

๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๑ เงินงบประมาณ อุดหนุนรายหัว ………๑๐,๐๐๐………. บาท 
  ๑.๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕...........๑๐,๐๐๐...............บาท 
 ๒ เงินนอกงบประมาณ.......-.......บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

ค่าเวที + เต็นท์ - ๗๐๐๐ - - ๗๐๐๐ ธ.ค.๖๔ 
ถุงด า - ๕๐ - - ๕๐ ธ.ค.๖๔ 
ลูกโป่ง - ๒๐๐ - - ๒๐๐ ธ.ค.๖๔ 
ป้ายไวนิล - ๑๐๐๐ - - ๑๐๐๐ ธ.ค.๖๔ 
น้ า+กาแฟ - ๒๕๐ - - ๒๕๐ ธ.ค.๖๔ 
เครื่องเสียง - ๑๕๐๐ - - ๑๕๐๐ ธ.ค.๖๔ 
รวม - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐  

 
๖. สถานที ่
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 



147 
 

๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑.  เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส
ร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้ความรู้อ่ืนและมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมที่ได้แสดงออก 
๒. เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู นักเรียนและชุมชนบ้านคลองตะเคียน มี
การเข้าร่วมและท ากิจกรรมร่วมกัน 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความ
เป็นมาของวันเด็ก  
๔. เพื่อส่งเสริมความเจริญและความม่ันคงของ
ประเทศชาติในการที่เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 
 
ผลลัพธ์ Outcomes 
1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง มี
ความเพลิดเพลิน สนุกสนานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดี 

 
ร้อยละ ๙๕ 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๕ 
 
 
ร้อยละ ๙๕ 
 
ร้อยละ ๙๕ 

 
สอบถาม 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กตระหนักถึงศักยภาพและความส าคัญของตนเอง 
 ๒. เด็กทุกคนกล้าแสดงออกและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. นักเรียน ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
          (นางสาวประภัสสร สาระธนะ) 
    ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน              
  
 
                                      (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย    กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
    กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
    ความสามารถในการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้–ขั้นพื้นฐาน ที๒่ /๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการ
จัดหาแหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  
และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   
 เพ่ือการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับปรุง ประยุ กต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองและองค์กร โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็น
การเปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบต่างๆ เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs)  
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการพัฒนาตนเองใน

วิชาชีพครู โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

๒. เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน ให้ 
มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิด 
               ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
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๓. เป้าหมาย     
๓.๑ ด้านปริมาณ 

 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนทุกคน ได้รับการพัฒนาตนเอง 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนน าประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม
มาปรับปรุงประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔.๑  เงินงบประมาณ  ๒,๐๐๐ บาท 
๔.๒  เป็นเงินงบประมาณมัธยมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท เงินประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

 

ใช้สอย 
 

วัสดุ 
 

๑. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติ 

    เม.ย.๖๔ ครูณัฐกฤตา  
 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    พ.ค.๖๔ ครูณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
ครูกานติมา  อาจนุการ 
ครูอิษฎาอร แท่นแสง 

๓. ขั้นด าเนินการตามโครงการ 
-ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
ประชุม พัฒนาตนเอง 

๓๐๐ ๑,๕๐๐ ๒๐๐ ๒,๐๐๐ พ.ค.๖๔- ม.ค.
๖๕  

ครูณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
และคณะท างาน 

๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม     ก.พ.-มี.ค. ๖๕ คณะท างาน 
๕. ประเมินผล     มี.ค.๖๕ คณะท างาน 
๖. สรุปและรายงานผล     เม.ย.๖๕ ครูณัฐกฤตา   

หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียนจ านวน ๑๕ คน ได้รับการพัฒนาใน
วิชาชีพ 
 
ผลลัพธ ์Outcomes 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียน ได้พัฒนาตนเองในวิชาชีพ 
๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียนน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กาอบรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  
๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดแรงจูงใจที่
จะพัฒนาผู้เรียนและองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 
- การเข้าอบรม 

 

 
 
- แบบสอบถาม 
- การนิเทศ
ติดตาม  
 

 

 
-  การเข้าอบรม 
- ประเมินตามสภาพ
จริง 
 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกข้อความ
ผลการอบรมและการ
น าไปใช้ 
- ผลการนิเทศ 
 

 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

              (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 
สนองนโยบาย  สพฐ.ที่ ๑ , ๒ 
 กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๔ 
                    กลยุทธ์โรงเรียน ที่` ๒ , ๕ , ๗ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  ปฐมวัยมาตรฐานที่ ๑ / ตบช. ๑ - ๔  
                                           การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มฐ.ที่ ๑ ตบช.๑-๓ / มฐ.ที ่๑๑ ตบช. ๒  
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพร่างกายของเราควรได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ การที่เรามีสุขภาพกายท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรง   
จะท าให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วย และยังส่งผลดีต่อการด ารงชีวิตประจ าวันด้วย ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้รับการดูแลและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง งานอนามัยโรงเรียน
จึงได้ท าโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้นเพ่ือให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการแนะน าการปฏิบัติ
ตนให้มีสุขอนามัยที่ดี รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โภชนาการ
ทางด้านอาหาร อาหารครบ 5 หมู่ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริม ป้องกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตพร้อมแก่การเรียนรู้ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
๒. เพ่ือจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
๓. เพ่ือเพ่ิมบริการเสริมสร้าง ดูแลสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
๕. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันโรคต่าง ๆ 

 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ ผลผลิต (Outputs) 
     ด้านปริมาณ 
 ๑. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
 ด้านคุณภาพ  
 ๑. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 ๒. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในโครงการส่งเสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก 
      ๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการดูแล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย น าความรู้
ไปใช้ต่อตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอกิจกรรม เมษายน ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 

และคณะ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรม 
1. - จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

2. - จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

3. - จัดกิจกรรมการส่งต่อนักเรียนผู้ป่วย ไป
โรงพยาบาล 

4. - จัดกิจกรรมการให้บริการอาหารกลางวัน
แก่นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล , ป.๑ - ๖ 

5. - จัดป้ายนิเทศ การเผยแพร่ให้ความรู้และ
รณรงค์ในด้านสุขภาพอนามัย 

- จัดกิจกรรมตรวจเล็บ เหา  
- ตรวจสุขภาพในช่องปาก 
- ให้บริการด้านทันตกรรมร่วมกับ
สาธารณสุขอ าเภอหนองใหญ่ 
- ให้บริการยา เวชภัณฑ์และปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรักษาต่อไป 
- กิจกรรมก าจัดยุงลายอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 

 
มิถุนายน ๖๔ –  
มีนาคม ๖๕ 

 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 
นางสาวนพพร มาลัย 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวณัฐกฤตา เพ่ิงสว่าง 
นางสาวกานติมา อาจนุการ 
นายพิภพ  แสงเขียว 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
และครูประจ าชั้นทุกคน 

๔ สรุปและรายงานผลโครงการ มีนาคม ๖๕ นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 
๕. งบประมาณที่ใช้   
 ๕.๑  เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว  ๙,๐๐๐  บาท 
          ๕.๒  เงินนอกงบประมาณ    ๐   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม 

๑ กิจกรรมอนามัยโรงเรียน ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

รวม ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 
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๖. สถานที่จัดกิจกรรม  
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

๗. เวลาในการจัดกิจกรรม 
 เมษายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๘. การติดตามและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
ด้านคุณภาพ  
  ๑. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุก
คนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง 
  ๒. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจในโครงการส่งเสริม
สุขภาพอยู่ในระดับมาก 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการดูแล มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
อนามัยน าความรู้ไปใช้ต่อตนเองและผู้อ่ืน ส่งผล
ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน  

 
- การติดตาม  
- การประเมินความพอใจ 
- การบันทึกกิจกรรม 
 

 
- แบบนิเทศติดตามกิจกรรม 
- แบบประเมินความพอใจ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง 
  ๙.๒ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
 ๙.๓ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
              (นางสาวจิรประภา  คนเพียร) 
          ต าแหน่ง ครโูรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
    
                                          (ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
       (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 
ชื่อกิจกรรม อนามัยโรงเรียน 
สนองนโยบาย  สพฐ.ที่ ๑ , ๒ 
 กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๔ 
                    กลยุทธ์โรงเรียน ที่` ๒ , ๕ , ๗ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  ปฐมวัยมาตรฐานที่ ๑ / ตบช. ๑ - ๔  
                                           การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มฐ.ที่ ๑ ตบช.๑-๓ / มฐ.ที ่๑๑ ตบช. ๒  
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ บททั่วไปมาตรา ๖ ได้ก าหนดการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หากสถานศึกษาใดมีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการด าเนินงาน มี
ความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหาร การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา แต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
นักเรียน นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้อ
อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ และการเกิดโรคจากพาหะน าโรค เช่น ยุงลาย ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย 
          โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงได้จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวัง
อันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๖. เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
๗. เพ่ือเพ่ิมบริการเสริมสร้าง ดูแลสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
๘. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการป้องกันโรค และระมัดระวังอันตรายต่างๆ ของนักเรียน 

 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ ผลผลิต (Outputs) 
     ด้านปริมาณ 
          -  จัดให้มีการตรวจทันตกรรม การฉีดพ่นยุงลาย หรือฆ่าเชื้อต่างๆ อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 
          -  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการรับบริการงานอนามัยโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ  
 - นักเรียนและบุคลากรได้รับการดูแล ปฐมพยาบาล รักษาสุขภาพอนามัยทุกคนอย่างดีท าให้มี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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 - นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยน าความรู้ไปใช้ต่อตนเองและ
ผู้อื่นได้ 
          -  ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนทุก
ระดับชั้น ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
      ๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการดูแล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย น าความรู้
ไปใช้ต่อตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 

๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอกิจกรรม เมษายน ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 

และคณะ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรม 

- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
- ตรวจสุขภาพในช่องปาก 
- ให้ความรู้ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
- นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง 
- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพ 
- ให้บริการด้านทันตกรรมร่วมกับสาธารณสุข
อ าเภอหนองใหญ่ 
- ให้บริการยา เวชภัณฑ์และปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรักษาต่อไป 

 
มิถุนายน ๖๔ –  
มีนาคม ๖๕ 

 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 
นางนพพร มาลัย 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวกานติมา อาจนุการ 
นายพิภพ  แสงเขียว 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
และครูประจ าชั้นทุกคน 

๔ สรุปและรายงานผล มีนาคม ๖๕ นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 
๕. งบประมาณที่ใช้   
 ๕.๑  เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว  ๙,๐๐๐  บาท 
          ๕.๒  เงินนอกงบประมาณ    ๐   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม 

๑. 
๒. 
๓. 

จัดซื้อยา เวชภัณฑ์เบื้องต้น 
จัดซื้อผ้าปูเตียงและปลอกหมอน 
เปลี่ยนไส้กรองและล้างท าความสะอาดเครื่องกรองน้ า 

๗๐๐ 
๘๐๐ 

๗,๕๐๐ 

- 
- 
- 

๗๐๐ 
๘๐๐ 

๗,๕๐๐ 
รวม ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 
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๖. สถานที่จัดกิจกรรม  
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

๗. เวลาในการจัดกิจกรรม 
 เมษายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๘. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 
ด้านปริมาณ 
  ๑. จัดให้มีการตรวจทันตกรรม การฉีด
พ่นยุงลาย หรือฆ่าเชื้อต่างๆ อย่างน้อย   
๒ ครั้งต่อปี 
  ๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการรับ
บริการงานอนามัยโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ  
  ๑. นักเรียนและบุคลากรได้รับการดูแล 
ปฐมพยาบาล รักษาสุขภาพอนามัยทุกคน
อย่างดีท าให้มีประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 
  ๒. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยน า
ความรู้ไปใช้ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
  ๓. ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ 
ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนทุกระดับชั้น ครู
และบุคลากรของโรงเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการ
ดูแล มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพอนามัยน าความรู้ไปใช้ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนเพิ่มมากข้ึน  
 

 
- การติดตาม  
- การประเมินความพอใจ 
- การบันทึกกิจกรรม 
 

 
- แบบนิเทศติดตามกิจกรรม 
- แบบประเมินความพอใจ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
 ๙.๒ ช่วยลดปัญหาการขาดเรียนจากปัญหาสุขภาพของผู้เรียนได้ และส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                                  (นางสาวจิรประภา  คนเพียร) 
      ต าแหน่ง ครโูรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
    
 

                             (ลงชือ่) .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
       (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ       เศรษฐกิจพอเพียงและการมีงานท า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย      สพฐ. ที่ ๒ ด้านโอกาส 
       กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       กลยุทธ์โรงเรียน ที ่๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตาม  
                                             หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การ 
                                             ปกครองตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มาตรฐานที่ ๓ ตบช.ที ่๑ – ๕ 
ลักษณะโครงการ     กิจกรรมต่อเนื่อง       
การบริหารที่รับผิดชอบ     บริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ 

การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญ เป็นอนาคตของ
ชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
โดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประสงค์ที่จะ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักเกษตรอินทรี  
การปลูกพืชระยะสั้น เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทักษะอาชีพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก ยังได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต Outputs 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิตที่ดี 
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรภายนอก และหน่วยงานอ่ืน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
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๓.   เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง

ถูกต้อง 
       ๒. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอก และหน่วยงานอื่น ได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ 

๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย.๖๔ นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ 

นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
และคณะครูทุกท่าน 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานฝ่ายต่างๆ พ.ค. ๖๔ 
๓. ประชุมชี้แจงคณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ทราบ 
ก.ค. ๖๔ 

๔. ด าเนินกิจกรรม 
    -การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
    -การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
    -การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 

ก.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ 

๕. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม ก.ค.๖๔ - มี.ค..๖๕ 
๖. สรุปผลการด าเนินการ มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้ 
 ๕.๑  เงินงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.๒  เงินนอกงบประมาณ.........-..............บาท 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนเงินทั้งสิ้น  10,000 บาท    
 งบประมาณจาก (ระบุ)                       -                       จ านวนเงินทั้งสิ้น         -       บาท 
 

กิจกรรม/รายการวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
๒. การปลูกผักปลอดสารพิษ 
๓. การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 

- ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

รวม      ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ไประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. นักเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทุกคนได้รับการเรียนรู้ทักษะ
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน  
ผลลัพธ์ Outcomes 
๑. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรภายนอก และหน่วยงานอ่ืน 
๒. ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ๙๐ 

 
สังเกต  
สอบถาม  
ทดสอบ 
 
 
 
 
 
สังเกต  
สอบถาม  
ทดสอบ 

 
แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบทดสอบ 

 
 

 
                                          (ลงชื่อ)........................................ ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
             (นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์) 
                     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
               
                                        (ลงชื่อ)........................................ ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
          (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๒ ด้านโอกาส 
     กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 
                                          การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๗ ส่งเสริม เพิ่มและให้โอกาสในการรับการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔, ๓.๕ 
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนเงินทุนและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจะจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่องจากปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว 
บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนได้ตามศักยภาพ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้การด าเนินการในเรื่องนี้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักความโปร่งใส 
ความยุติธรรม และความรับผิดชอบ 

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางโรงเรียน
บ้านคลองตะเคียน จึงได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ
จัดท าโครงการปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs) 
      ๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ๑.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาของ

นักเรียน  
    ๒.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าสถานศึกษากับครอบครัว                      
    และองค์กรที่เก่ียวข้อง  
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๓.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
    นักเรียนที่มีรายชื่อในการจัดสรรเงินทุนปัจจัยนักเรียนยากจนทุกคน      

     ด้านคุณภาพ  
               นักเรียนทุนปัจจัยนักเรียนยากจนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 

วัสดุ 

งบประมาณ
รายหัว
นักเรียน 

รวมเงิน 

 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและ สพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและ
สภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดท าโครงการฯ 
น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- เม.ย. ๖๔  
นางสาวพรรณิกา   
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวปภัสสร  
ศรีวะโสภา 
นางสาวกาญจนรัตน์  
เงินพลับพลา 

 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- เม.ย. ๖๔ 
 
 

นางสาวพรรณิกา 
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวปภัสสร  
ศรีวะโสภา 
นางสาวกาญจนรัตน์  
เงินพลับพลา 
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๕.  งบประมาณที่ใช้    
     ๕.๑  เงินงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ตามนักเรียนที่มีรายชื่อในระบบ 

https://cct.thaieduforall.org/ 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒. ด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
 - ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 - ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

 
พ.ค. ๖๔ 
พ.ย. ๖๔ 

 
 

 
ครูประจ าช้ันเรียน 
ทุกช้ันเรียน 
 
 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวก ใน
การด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 มี.ค. ๖๕ 
 

 
นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 

 

๔ ขั้นประเมินและรายงาน
ผล (A) 
  ๑. สรุปประเมิน
โครงการ 
  ๒. จัดท ารายงาน
โครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 มี.ค. ๖๕ นางสาวพรรณิกา 
เบ้าเพิ้ง 
นางสาวปภัสสร  
ศรีวะโสภา 
นางสาวกาญจนรัตน์  
เงินพลับพลา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - - พ.ค. ๖๔ – 
มี.ค. ๖๕ 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
 
ผลลัพธ ์Outcomes 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษา  
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กร ที่เก่ียวข้อง  

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

 
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- การประเมินพฤติกรรม

นักเรียน 

 
- การคัดกรองนักเรียน 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม 

 
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน 

 
- แบบการคัดกรองนักเรียน 

- แบบประเมินการสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

           (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพิ้ง) 
    ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

     
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
     (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ     ส่งเสริมวันส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
สนองนโยบาย            นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
            กลยุทธ์สพป.ชบ. ๑ ข้อที่ ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
                                          มนุษย์             

            กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การ
ปกครองตามวีถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑ ตบช.ที่ ๒  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา 
ระยะเวลาด าเนินการ    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีมาตั้งแต่อดีต มีวันส าคัญต่าง ๆ มากมายที่

ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ ขาดจิตส านึกในการเป็นผู้ให้
เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงได้กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ซึ่งการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญนี้ จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือปลูกฝังให้เด็กรู้จัก วันส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี ที่
ส าคัญและเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กได้รู้ความหมาย
และความส าคัญของวันส าคัญเพ่ือให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงได้
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อามรณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ของเด็กได้เป็นอย่างดีซึ่งการจัด
กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กและครู ดังนั้นทางโรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
๒. เพ่ือให้นักเรียน และครู บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความ
เป็นไทย  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ตระหนักและเห็นความส าคัญทาง 

          วัฒนธรรมประเพณี 
๒. นักเรียน และครู บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม และรักความเป็น
ไทย  
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๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญประเพณีที่ดีงามและมีส่วนร่วมกิจกรรม
วันส าคัญต่าง ๆ   

ด้านคุณภาพ  
    ๑. นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรม 
            
๔. วิธีการด าเนินงาน 
 
 
ที ่
 

รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑. ขั้นเตรียมการ  
๑.๑ ส ารวจ/ศึกษา
ข้อมูลและจัดท า
โครงการ 
๑.๒ จัดท าค าสั่งขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการ 
๑.๓ ประชุมคณะ 
กรรมการและวางแผน 
การด าเนินงาน 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
เม.ย. ๖๔ 

 
 

เม.ย. ๖๔ 
 
 

พ.ค. ๖๔ 
 

 
น.ส.พิมพ์พิชชา 
 
 
น.ส.พิมพ์พิชชา 
 
 
น.ส.พิมพ์พิชชา และ 
คณะกรรมการ 

๒. ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ กิจกรรมวันไหว้ครู 
๒.2 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

    
๕๐๐ 

 
๒,000 

 
พ.ค. ๖๔ – 
มี.ค. ๖๕ 
มี.ค. ๖๕ 

 
น.ส.ปภัสสร 
 
น.ส.พิมพ์พิชชา 

๓. นิเทศและติดตาม
ผลงาน 
๓.๑ นิเทศติดตามผล
การด าเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
พ.ค. ๖๔– 
มี.ค. ๖๕ 

 
ผู้อ านวยการ  
และ คณะกรรมการ 

๔. ขั้นประเมินผล 
และรายงานผล 
๔.๑ ประเมินผลการ 
ด าเนินงานตาม 
กิจกรรม 
๔.๒ รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

มี.ค. ๖๕ 
 
 

มี.ค. ๖๕ 
 

 
 
น.ส.พิมพ์พิชชา 
 
 
น.ส.พิมพ์พิชชา 
 

รวมเงิน ๒,๕๐๐   
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๕.งบประมาณที่ใช้    
 ๑. เงินงบประมาณ ………๒,๕๐๐………. บาท 
  1.1. ปีงบประมาณ 2564................... ๕00............บาท 
  1.2. ปีงบประมาณ 2565..................๒,000............บาท 
 ๒. เงินนอกงบประมาณ.......-.......บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิด 
ชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมวันไหว้ครู     ๕๐๐ พ.ค.64–มี.ค.65 น.ส.ปภัสสร
  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ     ๒,๐๐๐ มี.ค.65 น.ส.พิมพ์พิชชา 

 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็น
ความส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
๒. เพ่ือให้นักเรียน และครู บุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีที่ดีงาม และรักความเป็นไทย  
ผลลัพธ ์Outcomes 
๑. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียน ตระหนักและเห็น
ความส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
๒. นักเรียน และครู บุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่งประเพณี
ที่ดีงาม และรักความเป็นไทย  

 
ร้อยละ ๙5 
 
 
ร้อยละ ๙5 
 
 

 
- การสังเกต 
- การประเมินความ
พึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 
- ประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี  

๒. นักเรียน และครู บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม และ
รักความเป็นไทย 

 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
           (นางสาวพิมพ์พิชชา นามา) 

         ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน               
  

 

          (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                    (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมวันส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
กิจกรรม    ปัจฉิมนิเทศ  
สนองนโยบาย            นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

            กลยุทธ์ สพป.ชบ. ๑ ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
                                                             มนุษย์                                                                                                                              

            กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๗ ส่งเสริม เพิ่มและให้โอกาสในการรับการจัด 
                                          การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ ๑ ตบช.ที่ ๒  
ลักษณะกิจกรรม     โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ         บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ              นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา 
ระยะเวลาด าเนินงาน         มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จึงจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศข้ึนเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนัก
เห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่
จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป  
            ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมจึง
ได้จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ก่อนที่จะจบการศึกษาและด าเนินชีวิตในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

       ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๑.  นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และมีความตระหนัก 

รักโรงเรียนในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
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๔. วิธีการด าเนินงาน  
ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการ 

เมษายน  ๒๕๖๔  ผู้อ านวยการ  
 และคณะครู 

๒ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ เมษายน  ๒๕๖๔ ครูพิมพ์พิชชา  
๓ ประชุมครูในโรงเรียน  ชี้แจง  มอบหมาย  แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ผู้อ านวยการ 

๔ ด าเนินการตามโครงการ มีนาคม  ๒๕๖5 ครูพิมพ์พิชชา  
๕ ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

มีนาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการ  
 และคณะครู 

๖ สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ  
ตามล าดับ 

มีนาคม ๒๕๖5 ครูพิมพ์พิชชา  

 
๕.  งบประมาณการด าเนินการ 
 ๕.๑ เงินงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ..............บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

ใช้งบฯ 
๑. จัดซื้ออุปกรณ์การตกแต่งสถานที่ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  ไตรมาสที่ ๑  

งบประมาณปี 
๒๕๖๕ 

๒. อ่ืนๆ - - - 
รวม ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครอง  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๒. นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
๓. นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพ 

๑. การสอบถาม 
๒. การสังเกต 
๓. การสัมภาษณ์ 
 

๑. แบบบันทึก 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสอบถาม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 ๗.๒  นักเรียนเกิดความตระหนัก รักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
 ๗.๓  นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
 

     
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

                                                    (นางสาวพิมพ์พิชชา นามา) 
         ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน               

  
 

                                          (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมวันส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
กิจกรรม             กิจกรรมวันไหว้ครู  
สนองนโยบาย                      สพฐ. ข้อที่ ๑  

กลยุทธ์สพป.ชบ. ๑ ข้อที่ ๑  
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๓  

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้          ปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ / ตัวบ่งชี้ ๑-๒ 
                                                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ / ตัวบ่งชี้ ๒  
ลักษณะกิจกรรม                  ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ                 บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 
ระยะเวลาด าเนินการ            ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ครูต้องพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง เสริมพลังบุคลิกภาพบวก เรียนรู้หลักจิตวิทยาลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
การแสดงออกของเด็ก และกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อครูเต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลิกทางบวกท่ีสง่างาม เต็มด้วย
เมตตาจิตและศักดิ์ศรี พร้อมด้วยศักยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลังในเชิงจัดการและบริหารทรัพยากรในตนเอง
และในเด็กแล้ว จะสามารถมองและฟังใจเด็กด้วยความรักและความเข้าใจ ในความรู้สึกของเด็กและปฏิสัมพันธ์
ทางบวกกับครู จะช่วยให้เด็กมีค่านิยมคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรักเคารพต่อคุณครูผู้
มีพระคุณที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม  
  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้กระท ามาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่
ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วย
การกราบไหว้ครู 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs) 
   ๑. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
   ๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
   ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
   ๔. เพ่ือให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ๑. นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณอย่างตั้งใจ 
      ๒. นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
       ๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและระลึกถึงพระคุณของคุณครูอย่างพร้อมเพียง 
      ๔. นักเรียนทุกชั้นเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
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๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
๒. นักเรียน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ 
๒. ครูและบุคลากรได้อวยพรและให้โอวาทแก่นักเรียน 
 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔  
 
นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 

 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  พ.ค. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน พ.ค.๖๔ – ต.ค.๖๔ 
๔. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๖๔ – ต.ค.๖๔ 
๕. สรุปกิจกรรม มี.ค.๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน ………๕๐๐………. บาท 
  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบอุดหนุนรายหัว นอกงบประมาณ รวม ไตรมาสที่ 

ใช้งบฯ 
๑. ค่าตกแต่งสถานที่ ๕๐๐ - ๕๐๐ - 

รวม ๕๐๐ - ๕๐๐ - 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 
๑. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร  
ในโอกาสที่เหมาะสม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึง
พระคุณของคุณครู 
๔. เพ่ือให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนใน
การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
- สอบถาม 

     - สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณอย่างตั้งใจ 
๒. นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ใน
โอกาสที่เหมาะสม 
๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและระลึกถึง
พระคุณของคุณครูอย่างพร้อมเพียง 
๔. นักเรียนทุกชั้นเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียน
เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

   

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู 
๒. นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อครู-อาจารย์และผู้มีพระคุณ  
๒. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม  

 
 
 

   (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
                             (นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา) 

   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

      (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
(นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ            ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย      สพฐ.ที่ ๓  ด้านคุณภาพ  
      กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
      กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญา
                เศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองตามวิถี         
                                   ประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑/๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ลักษณะกิจกรรม      ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                   นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น    
“การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายในด้านคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
  โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตส านึกในความเป็นไทย โดย
แสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นในวันส าคัญของศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนได้ส่งเสริม
ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศแสดงพระราชประวัติและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์   
  ๑. เพ่ือให้นักเรียนธ ารงไวซึ่งความเป็นไทย เขาร่วม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่สร้างความสามัคคี 
ปรองดองที่เป็นประโยชนต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม มีความหวงแหน ปกปอง ยกยองความเป็นชาติไทย  
  ๒. เพ่ือใหนักเรียนศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เขารวมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติ
ตน ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  
  ๓. เพ่ือเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จะเขาร่วมและมีสวนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย และแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตอ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
๓. เป้าหมาย     
  ผลผลิต   
  ๑. นักเรียนเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 
  ผลลัพธ์   

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนาและ 
          พระมหากษัตริย์ 
  ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๗๐ มีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  ๔.๑ เสนอโครงการ  
  ๔.๒ ประชุมชี้แจง 
  ๔.๓ แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๔.๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
  ๔.๕ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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๕.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบ 
พค
๖๔ 

มิย 
๖๔ 

กค 
๖๔ 

สค
๖๔ 

กย 
๖๔ 

ตค 
๖๔. 

พย
๖๔ 

ธค
๖๔ 

มค 
๖๕ 

กพ 
๖๕ 

มีค
๖๕ 

 

1.กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
           น.ส.พรรณิกา 

เบ้าเพ้ิง 

๒.กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระราชินี 

           น.ส.ณัฐกฤตา 
พ่ึงสว่าง 
 

๓.กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ 

           น.ส.ณัฐกฤตา 
พ่ึงสว่าง 

4. วันอาสาฬหบูชา/วัน
เข้าพรรษา 

           น.ส.กานติมา 
อาจนุการ 

๕.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ            น.ส.พิมพ์พิชชา 
นามา 

๖.กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  
ปี ๒๕๖4 

           น.ส.ณัฐกฤตา 
พ่ึงสว่าง 
 

๗.กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ 
ประจ าปี ๒๕๖4 

           น.ส.ณัฐกฤตา 
พ่ึงสว่าง 
 

๘.กิจกรรมวันชาติ ( 5
ธันวาคม) ประจ าปี 2564 

           น.ส.ณัฐกฤตา 
พ่ึงสว่าง 
 

๙.กิจกรรมวันมาฆบูชา            น.ส.พรรณิกา 
เบ้าเพ้ิง 

๑๐.สรุปกิจกรรม            น.ส.ณัฐกฤตา 
พ่ึงสว่าง 
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๖. งบประมาณ  
  ๖.๑  เงินงบประมาณ 5,0๐๐ บาท 
 ๖.๒  เป็นงบประถมศึกษา 2,5๐๐ บาท  งบมัธยมศึกษา 2,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณกิจกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมวันวิสาขบูชา  - - - - - 
๒. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระราชินี 

  ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๓. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ 

 - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๔. วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา  - 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ - 3,๐๐๐ 
๕. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   500 5๐๐ - 5๐๐ 
๖. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ปี 
๒๕๖4 

 - - - - - 

๗. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร.๕ ประจ าปี ๒๕๖4 

 - - - - - 

๘. กิจกรรมวันชาติ ( 5ธันวาคม) 
ประจ าปี 2564 

  - - - - 

๙. กิจกรรมวันมาฆบูชา  - - - - - 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
๑.นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนทุก
คนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงความเคารพต่อสถาบันศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
ร้อยละ ๗๐ 
 

 
 -แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ ์ (INput) 
๑.นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  และมีความรัก ภาคภูมิใจใน
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
ร้อยละ ๗๐ 
 

 
-แบบสอบถาม 
-การสังเกต 
 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความตระหนัก และมีความมุ่งม่ันในการด ารงรักษาสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้
คงอยู่ตลอดไป 
  8.๒  สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป ลงชื่อ
.................................................ผู้เสนอโครงก 
                
 

      (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส  บัญชาช (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
                   หัวหน้าานแผนงานต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
       
                                    (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส             (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                     หวัหน้างานแผน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
                                ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย    สพฐ.ข้อที่ ๓  ด้านคุณภาพ  
    กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ข้อที่ ๓ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตาม                 
                                          หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การ 
                                          ปกครองตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑/๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
กิจกรรม   ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น    
“การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายในด้านคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง และเนื่องในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖4 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาราษฎร์ จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรม วันคล้ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์   

  ๑. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  
  ๒. เพ่ือแสดงความเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
 
๓. เป้าหมาย     
  ผลผลิต   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงความ 
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  
 ผลลัพธ์   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมีความรัก ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  ๔.๑ เสนอกิจกรรม  
  ๔.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๔.๓ ด าเนินงานตามกิจกรรม 
        -  บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
        -  คณะครูร่วมวางพวงมาลากับอ าเภอหนองใหญ่ 
  ๔.๕ สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบ 

เม.ย. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ต.ค. 
๖๔ 

   

๑.เสนอกิจกรรม       
 

นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวจิรประภา   
คนเพียร 
คณะครู 
 

2.แต่งตั้งคณะท างาน      

3.ด าเนินงานตามกิจกรรม    
   - ร่วมวางพวงมาลากับอ าเภอ
หนองใหญ่ 
   - จิตอาสาท าดีเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศล   

     

๔. สรุปกิจกรรม      

 
๖. งบประมาณ  
 6.๑  เงินงบประมาณของประถมศึกษา - บาท  
 6.๒  เงินงบประมาณของมัธยมศึกษา  -  บาท 
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๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม 
การแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 
-การสังเกต 
 

ผลลัพธ์  (INput) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ 
เต็มใจ และมีความรัก ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์   

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
-การสังเกต 
 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ นักเรียนมีความตระหนัก และมีความมุ่งม่ันในการด ารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่
ตลอดไป 
  ๘.๒  สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงก 
               
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
(นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชยั)        (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
                     หวัหน้างาน     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
  

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส  บัญชาช (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                     หวัหน้างาน    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม   วันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
                               รชักาลที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย   สพฐ.ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ  
   กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตาม 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การ 
   ปกครองตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี     
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑/๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
กิจกรรม  ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖4  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น    
“การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายในด้านคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  และเนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน ร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาราษฎร์ จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์   

  ๑. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  ๙  
  ๒. เพ่ือแสดงความเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
 
๓. เป้าหมาย     
  ผลผลิต   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงความ 
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที ่๙ 
  ผลลัพธ์   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมีความรัก ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐  
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  ๔.๑ เสนอกิจกรรม  
  ๔.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๔.๓ ด าเนินงานตามกิจกรรม 
          ๔.๔ สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๕.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย.   
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ต.ค 
๖๔ 

ต.ค 
๖๔ 

 

๑.เสนอกิจกรรม       
 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
           คณะครู 
 
 
 
 
 
 

๒.แต่งตั้งคณะท างาน      

๓.ด าเนินงานตามกิจกรรม    
   - จัดโต๊ะหมู่ถวายสักการะ รัชกาล 
๙ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียน 
   - ข้าราชการครูร่วมวางพวงมาลา
กับอ าเภอหนองใหญ่ 
   - จิตอาสาท าดีเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

     

๔. สรุปกิจกรรม      

 
๖. งบประมาณ  
 ๖.๑  เงินงบประมาณของประถมศึกษา  -  บาท  
 ๖.๒  เงินงบประมาณของมัธยมศึกษา    -  บาท  
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๗. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม 
การแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          
รัชกาลที๙่  

 
ร้อยละ ๙๕ 
 
 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-การสังเกต 
 

ผลลัพธ์  (Input) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็ม
ใจ และมีความรัก ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์   

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
-การสังเกต 
 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความตระหนัก และมีความมุ่งม่ันในการด ารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่                             
ตลอดไป 
  ๘.๒  สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป ลงชื่อ.................................................ผู้
เสนอโครงก 

             

        (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส  บัญชา  (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
                     หวัหน้างาน    ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
  
 
                                    (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส  บัญชาช (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                     หวัหน้า         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
กิจกรรม   วันแม่แห่งชาติ  
สนองนโยบาย           สพฐ. ข้อที ่๒ ด้านคุณภาพ  
          กลยุทธ์สพป.ชบ. ๑ ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
                                          ทรัพยากรมนุษย์ 
           กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก 
                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง 
                                          ตามวิถปีระชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๓ ตบช.ที่ ๑  
ลักษณะกิจกรรม    โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ        บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา 
ระยะเวลาด าเนินงาน        ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีทางราชการได้ก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพ่ือเป็น
การร าลึก ส านึกในพระคุณของแม่ผู้ให้ก าเนิด ซึ่งก็ตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพ่ือ
เป็นการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีดังกล่าวข้างต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มจีิตอาสา จิตใจเอ้ืออาทร และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อมารดา และเทิดทูนในพระราชกรณียกิจของพระแม่
ของแผ่นดิน 
 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
   นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คณะครู / บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ และน าเสนอความคิดในการ
เทิดทูนพระคุณของพระแม่ของแผ่นดิน 
 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ประชุมวางแผนปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะท างาน 
 ๔.๒ ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
 ๔.๓ นิเทศ ติดตาม ก ากับ 
 ๔.๔ ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน 
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๕.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่
ใช้งบฯ 

๑. จัดซื้ออุปกรณ์การตกแต่งสถานที่ ๓๐๐ - ๓๐๐  
ไตรมาสที่ ๓ ๒. ดอกไม้ ๒๐๐ - ๒๐๐ 

๓. อ่ืนๆ - - - 
รวม ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๕.๑  งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว.....๕๐๐.................บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 - ค่าตอบแทน.........-........บาท    - ค่าใช้สอย.....-.....บาท    - ค่าวัสดุ…๕๐๐.....บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 

๖.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถแสดง
ความกตัญญู กตเวทีต่อคุณแม่/ผู้มีพระคุณ 
และแสดงออกซ่ึงความเทิดทูนต่อพระแม่
ของแผ่นดิน 

- ประเมินนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การปฏิบัติกิจกรรมการแสดง
ความกตัญญูกตเวที 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- ภาพประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนบ้านคลองตะเคียนมีจิตใจเอ้ืออาทร และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนด ผู้เรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดา และเทิดทูนในพระราชกรณียกิจของพระแม่ของแผ่นดิน
สามารถพัฒนาตนเป็นคนดี คนเก่ง และด าเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ 
 
 

      (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
       (นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา) 
                                     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน                  

 

                                     (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ     ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
กิจกรรม     วันชาติ ( 5 ธันวาคม ) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย     สพฐ.ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ  
     สพป.ชบ ๑ ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตาม 
                                           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การ 
                                           ปกครองตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธ ี

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑/๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
กิจกรรม    ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                  นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑. หลักการและเหตุผล 

   ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวันส าคัญของชาติไทย วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน
ส าคัญของชาติไทย คือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อประชาราษฎร์ นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จ
สวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกัน ที่จะแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐ โดยพร้อมเพรียงกัน โรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียนรู้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่ เปรียบมิได้ จึงได้ก าหนดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม) ประจ าปี ๒๕๖๔ ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
  ๒.๒ เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  ๒.๓ เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 
๓. เป้าหมาย 

 3.1 ผลผลิต 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดง 
ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

3.2 ผลลัพธ์  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ร่วมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้อยละ 
๑๐๐          
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
๔.๑ เสนอกิจกรรม 
๔.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
๔.3 ด าเนินงานตามกิจกรรม      

4.3.1 ประดับตกแต่งอาคารเรียนด้วยการประดับธงชาติไทย และประดับผ้าเหลือง ขาว  
โดยตกแต่งให้สวยงามและสมพระเกียรติ ในเดือนธันวาคม      

       ๔.๓.๒ จัดป้ายนิเทศในชั้นเรียนแสดงประวัติและผลงาน รัชกาลที่ ๙  ในห้องเรียนแต่ละชั้น 
       4.3.๓ ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

๔.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
๕.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 ผู้รับผิดชอบ 
พค 
๖4 

มิย 
๖4 

กค 
๖4 

สค
๖4 

กย 
๖4 

ตค 
๖4 

พย
๖4 

ธค
๖4 

มค 
๖4 

 

๑.เสนอกิจกรรม 
    

          
 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
           คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.แต่งตั้งคณะท างาน          

3.ด าเนินงานตาม
กิจกรรม    
   -ประดับธงชาติ
บริเวณอาคารเรียน 
   -จิตอาสาท าดีเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศล 
  -  จัดป้ายนิเทศใน
ชั้นเรียนแสดงประวัติ
และผลงาน รัชกาลที่ ๙ 

         

๔. สรุปกิจกรรม          

๖. งบประมาณ  
 6.๑  เงินงบประมาณของประถมศึกษา   -  บาท  
 6.๒  เงินงบประมาณของมัธยมศึกษา     -  บาท      
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7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Output) 
นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช   

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 
-แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (INput) 
๑.นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  และมีความรัก 
ภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒.นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
-แบบสังเกต 
 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความตระหนัก  และมีความมุ่งม่ันในการด ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้
คงอยู่ตลอดไป เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงก 
                                          (ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส  บัญชา        (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
                     หวัหน้างาน          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
 
                       
                                          (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                     หวัหน้างานแผนงาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรม    วันมาฆบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
ตอบสนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ชบ.๑  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตอบสนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม เพิ่มและให้โอกาสในการรับการจัดการศึกษา 
                                                    ขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ตัวชี้วดัที่ ๒.๑, ๒.๒ 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
................................................................... ..........................................................................................  
๑.  หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์
ศิลปะ  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของชาติ และภูมิใจในความเป็นไทยสืบทอดประเพณีอันดี
ของท้องถิ่น เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รู้
ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้
หลักธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงได้จัดท ากิจกรรมวันมาฆบูชานี้ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่าง  ๆ  
 ๒.๒  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 ๒.๓  เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 

๓.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เห็นความส าคัญและรู้จักอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ 

ของชาติ 
ด้านคุณภาพ 

        -  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ท้องถิ่น 
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๔. กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕. งบประมาณ  
           ๕.๑  งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น  -  บาท 
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนชั้นประถมศึกษา  จ านวน  - บาท 
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  - บาท 
           ๕.๒  งบประมาณจาก (ระบุ).............จ านวนทั้งสิ้น...........................บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
 

ที ่ รายละเอียดกจิกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่
ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย. ๖๔  
นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๒. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  จัดซื้อสังฆทาน 
 -  ดอกไม้ธูปเทียน 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

เม.ย. ๖๔ 
 
 
 
๑๕ ก.พ. 
๖๕ 

 
นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ 
 

 
นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑.  สรุปประเมินโครงการ 
  ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ นางสาวพรรณิกา  
เบ้าเพิ้ง 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    -   
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๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 
๖.๑ นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
๖.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๖.๓ ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
๖.๔ นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  
 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์ 
๒. สังเกต   
๓. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบประเมินโครงการ 

 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ๗.๑  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
 ๗.๒  นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 ๗.๓  ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 ๗.๔  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์วันศุกร์และรับการ
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
                              (ลงชื่อ).................................................................ผู้ เสนอโครงการ/กิจกรรม 
           (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง)                                  
                                      ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน          
 
 
    (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
            (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรม    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  
                                          พระบรมราชินี ประจ าปี ๒๕๖4 
สนองนโยบาย    สพฐ.ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ  
    กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ข้อที่ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตาม
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การ
    ปกครองตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑/๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
กิจกรรม   ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖4  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.หลักการและเหตุผล 

    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น    
“การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายในด้านคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง และเนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปี ๒๕๖4 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีต่อประชาราษฎร์ จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์   

  ๑. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
  ๒. เพ่ือแสดงความเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
 
๓. เป้าหมาย     

ผลผลิต   
ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดง

ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  
          พระบรมราชินี 
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ผลลัพธ์   
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ร่วมกันแสดงออกถึง  

ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมีความรัก 
ภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐0  

 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน   

๔.๑ เสนอกิจกรรม 
๔.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 
๔.๓ ด าเนินงานตามกิจกรรม 
๔.๕ สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
๕.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบ 

เมย. 
๖4 

มิย    
๖4 

กค 
๖4 

สค 
๖4 

 
 

๑.เสนอกิจกรรม       
 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
           คณะครู 
 
 
 
 
 
 

2.แต่งตั้งคณะท างาน      

3.ด าเนินงานตามกิจกรรม    
   - ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์  
   - จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ  
   - จิตอาสาท าดีเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

     

๔. สรุปกิจกรรม      

 
๖. งบประมาณ  
๖.๑  เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว  ๕๐๐  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณกิจกรรม/รายการ

วัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ธงสัญลักษณ์   - ๒๐๐ ๒๐๐ - ๒๐๐ 
พระบรมฉายาลักษณ์   ๒๐๐ ๒๐๐  ๒๐๐ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตกแต่ง
สถานที่ถวายพระพรชัยมงคล 

 - ๑๐๐ ๑๐๐ - ๑๐๐ 

รวม  - - - - ๕๐๐ 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๗. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
๑.นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 
-แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ์  (INput) 
๑.นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้าน
คลองตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็ม
ใจ  และมีความรัก ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
-แบบสังเกต 
 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความตระหนัก และมีความมุ่งม่ันในการด ารงรักษาสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ให้คง
อยู่ตลอดไป 
  ๘.๒ สถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงก 
 
              (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม(นางสาวฉัฐรส  
บัญชา                             (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
                     หวัหน้างานแผนงา ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
      ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                (นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชั(นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                     หวัหน้างานแผนง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรม     วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตอบสนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ชบ.๑  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตอบสนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม เพิ่มและให้โอกาสในการรับการจัดการศึกษา 
                                                    ขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ตัวชี้วดัที่ ๒.๑, ๒.๒ 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   วันวิสาขบูชา ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาสากล
เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนา
พุทธ ด้วยเหตุตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชา จึงถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันเช่นนี้
พุทธศาสนิกชนถ้วนหน้า ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า 
ประกอบพิธีบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง วันประสูติและวันตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า เป็นวันน ามาซึ่งประโยชน์ ซึ่งความสุขความเจริญ ความชื่นชมโสมนัสปรีดาและปราโมทย์แก่ชาวโลก
ทั้งปวง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลที่ส าคัญที่สุดของโลก ส่วนวันดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็น
วันที่น ามาซึ่งความทุกข์ระทมโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์เดือดร้อนใจของชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่ชาวโลก
ต้องสูญเสียเอกอัครมหาบุรุษผู้ส าคัญท่ีสุดของโลก โดยวันทั้ง ๓ นี้ตกอยู่ในวาระเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญเดือน ๖ 
(ข้ึน ๑๕ ค่ า เดือนวิสาขะ) จึงนับว่าเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา โดยในปี ๒๕๖๔ วันวิสาขบูชา 
ตรงกับวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาด้วย 
  ดังนั้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ทราบและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาต่างๆของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เด็ก เยาวชน  และประชาชน จึงได้จัดท ากิจกรรมวันวิสาขบูชาโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง   
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  
๒.๒   เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกัน 
ระหว่างข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภาคประชาชนและภาครัฐ 
๒.๓  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน  
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๓.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

      -  บุคลากรในโรงเรียนทุกคน เห็นความส าคัญและรู้จักอนุรักษ์ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของ
ชาติไทย 

ด้านคุณภาพ 
-  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 
๔. กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่
ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เม.ย. ๖๔  
น.ส.พรรณิกา 
เบ้าเพิ้ง 
 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  จัดซื้อสังฆทาน 
 -  เทียน 
 -  อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

๒๔ พ.ค. ๖๔ 
 
 
 
๒๕ พ.ค. ๖๔ 
 

 
น.ส.พรรณิกา 
เบ้าเพิ้ง 
 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม 
การด าเนินงานและคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน 
ที่โครงการฯ ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๖ พ.ค. ๖๔ 
 

 
น.ส.พรรณิกา 
เบ้าเพิ้ง 
 
 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๑. สรุปประเมินโครงการ 
  ๒. จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มี.ค. ๖๕ 
 

น.ส.พรรณิกา 
เบ้าเพิ้ง 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - -  



199 
 

๕. งบประมาณ  
           ๕.๑  งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น  -  บาท 

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนชั้นประถมศึกษา  จ านวน  -  บาท 
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  -  บาท 

           ๕.๒  งบประมาณจาก (ระบุ)................................................................จ านวนทั้งสิ้น...........................บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 

๖.๑ นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของวันส าคัญต่าง ๆ  
๖.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๖.๓ ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
๖.๔ นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  

๑. สอบถาม สัมภาษณ์ 
๒. สังเกต   
๓. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบประเมินโครงการ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
 ๗.๒  นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 ๗.๓  ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 
 
  

      (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                            (นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง) 
                                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 

     (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                          (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรม                                        วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
ตอบสนองนโยบาย    สพฐ.ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
     กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     กลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม เพิ่มและให้โอกาสในการรับการ
     จัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและมี
     คุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ตัวชี้วดัที่ ๒.๑, ๒.๒ 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกานติมา  อาจนุการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

  วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง
ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีก าหนดระยะเวลา ๓ เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ค้างแรมท่ีอ่ืน แต่หาก
เดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่ก าหนด คือ ก่อนรุ่งสางจะถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา พิธี
เข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีส าหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า
เดือนแปด ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคน
ตระหนักถึงความส าคัญเพ่ือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามสู่อนุชนรุ่นหลัง เช่น การท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ 
ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล งดเว้นอบายมุขต่างๆ  ได้ก าหนดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นขึ้นมากมาย เช่น 
หล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ฯลฯ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ทราบและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาต่างๆ ของวันอาสาฬหบูชาและ  
วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงได้จัดท ากิจกรรม วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์) 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  
 ๒.๒  เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกันระหว่าง
ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภาคประชาชนและภาครัฐ 
 ๒.๓  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน  
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๓. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เห็นความส าคัญและรู้จักอนุรักษ์ ประเพณีขนบธรรมเนียมต่าง ๆ  
ของชาติ 
 ด้านคุณภาพ 

-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
ของท้องถิ่น 
 

๔. กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
  

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 

 

 

 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๒๑ เม.ย. ๖๔ น.ส.กานติมา  
อาจนุการ 

น.ส.ณัฐกฤตา  
พ่ึงสว่าง 

๒ 

 

 

 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  จัดซื้อสังฆทาน 
 -  เทียน 

 

 

- 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 น.ส.กานติมา  
อาจนุการ 

น.ส.ณัฐกฤตา  
พ่ึงสว่าง 



202 
 

 
๕. งบประมาณ  
           ๕.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐  บาท 
           ๕.๒ งบประมาณจาก (ระบุ)............................................จ านวนทั้งสิ้น...........................บาท 

- รายหัวระดับประถมศึกษา ๑,๕๐๐    บาท 
  - รายหัวระดับชั้นมัธยมศึกษา ๑,๕๐๐    บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามระเบียบราชการจริง 

รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

      

ล าดับที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ 

๑ โอเอซิส ๒๕ ก้อน ๒๐ ๕๐๐  

๒ ดอกไม้ปลอม ๑๐ แพ็ค ๑๘๖ ๑,๘๖๐  

๓ สังฆทาน ๒ ชุด ๓๐๐ ๖๐๐  

๔ ดอกไม้ถวายพระ(ดอกบัว) ๑ คู ่ ๔๐ ๔๐  

รวมราคา ๓,๐๐๐  

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามระเบียบราชการจริง 

 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวก ในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

น.ส.กานติมา  
อาจนุการ 

น.ส.ณัฐกฤตา  
พ่ึงสว่าง 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  1.  สรุปประเมินโครงการ 
  2.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 น.ส.กานติมา  
อาจนุการ 

น.ส.ณัฐกฤตา  
พ่ึงสว่าง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐     
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๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 
๖.๑ นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญต่าง ๆ  
๖.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๖.๓ ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
๖.๔ นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  

๑. สอบถาม สัมภาษณ์ 
๒. สังเกต   
๓. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบประเมินโครงการ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
 ๗.๒  นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 ๗.๓  ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 ๗.๔  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์วันศุกร์และรับการ
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

                                   (ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                          (นางสาวกานติมา อาจนุการ) 
                            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 

   (ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                            (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ วิถีพุทธ 
สนองนโยบาย  สพฐ.ที่ ๑ , ๒ 
 กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๔ 
                    กลยุทธ์โรงเรียน ที่` ๓ , ๖  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มฐ.ที่ ๑ ตบช. ๒ / มฐ.ที ่๓ ตบช. ๑  
ลักษณะกิจกรรม ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝัง อบรม ฝึกฝนนักเรียนตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  
อันมีศีล สมาธิ ปัญญา เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่า และการปลูกฝัง ให้
ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จะท าให้นักเรียนมี
คุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ตระหนักถึงความ
จ าเป็นจึงได้จัดท าโครงการวิถีพุทธขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมอบรมบ่มนิสัย เสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนของชาติ
ตั้งแต่เด็กๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมการน าหลักค าสอนของพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๕. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

๓.  เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 
          ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ  
 ด้านคุณภาพ  
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิถีพุทธได้อย่างมีคุณภาพ  
 ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง 
 ๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น 
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๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอกิจกรรม เมษายน ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 

และคณะ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรม 

 - กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 
 - กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
 - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
 

 
พฤษภาคม ๖๔ –  
มีนาคม ๖๕ 

 
นางสาวจิรประถา คนเพียร 
นางสาวกานติมา อาจนุการ 
และคณะผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๔ สรุปและรายงานผล มีนาคม ๖๕ นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 
๕. งบประมาณที่ใช้   
 ๕.๑  เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว  ๑,๕๐๐  บาท 
          ๕.๒  เงินนอกงบประมาณ    ๐   บาท 

 โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม 

๑. 
๒. 

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
- 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

รวม ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

 
 

๖. สถานที่จัดกิจกรรม  
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน และวัดหนองใหญ่ศิริธรรม อ าเอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 

๗. เวลาในการจัดกิจกรรม 
 เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
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๘. การติดตามและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน
บ้านคลองตะเคียนเข้าร่วมโครงการวิถี
พุทธ  
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ
ได้อย่างมีคุณภาพ  
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใน
ตนเอง 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดี และมีสภาพจิตใจที่ดี
ขึ้น 

 
- การติดตาม  
- การทดสอบ 
 
- ประเมินความพอใจ 

 
- แบบนิเทศติดตามกิจกรรม 
- แบบทดสอบและผลการ
ทดสอบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
 ๒. นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 
 ๓. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
              (นางสาวจิรประภา  คนเพียร) 
         ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

       (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ วิถีพุทธ 
ชื่อกิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง  
สนองนโยบาย  สพฐ.ที่ ๑ , ๒ 
 กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๔ 
                    กลยุทธ์โรงเรียน ที่` ๓ , ๖  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มฐ.ที่ ๑ ตบช. ๒ / มฐ.ที ่๓ ตบช. ๑  
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมใหม่ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมสอบธรรมศึกษาหรือสอบธรรมสนามหลวง เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนากับ
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ
เข้าใจอันดี สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน ามาใช้ในการด ารงชีวิต ดังนั้น สถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนด้านวิชาการ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันจะน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จ การเรียนการสอบธรรมศึกษา จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สร้างศีลธรรมแก่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนา
สังคมท่ีส าคัญ รวมทั้งเห็นประโยชน์ในการน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการด ารงชีวิต 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และน า 
 หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ๓. เพ่ือน าความรู้ไปสอบธรรมสนามหลวง 
 ๔. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ ผลผลิต (Outputs) 
     ด้านปริมาณ 
          ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 
 ด้านคุณภาพ  
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
 ๒. นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 
      ๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรใสอบธรรมสนามหลวง  
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๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอกิจกรรม เมษายน ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร 

และคณะ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรม 

  - ส่งรายชื่อสมัครสอบ  
  - ให้ความรู้เพ่ิมเติมจากบทเรียน  
และฝึกท าข้อสอบ 
  - น านักเรียนเข้าร่วมการสอบ                  
    ณ วัดหนองใหญ่ศิริธรรม 

 
สิงหาคม ๖๔ 
ธันวาคม ๖๔ 
มกราคม ๖๕ 

 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 
และ 
ครูประจ าชั้น ม.๑ - ม.๓ 

๔ สรุปและรายงานผล มกราคม ๖๕ นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 
๕. งบประมาณที่ใช้   
 ๕.๑  เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว  ๕๐๐  บาท 
          ๕.๒  เงินนอกงบประมาณ    ๐   บาท 

 โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม 

๑. 
๒. 
๓. 

จัดซื้อดินสอ ๒ บี และยางลบ  
จัดซื้อน้ าดื่ม 
อาหารว่าง 

๑๕๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

- 
- 
- 

๑๕๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

รวม ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 

 
๖. สถานที่จัดกิจกรรม  
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน และวัดหนองใหญ่ศิริธรรม อ าเอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 

 
๗. เวลาในการจัดกิจกรรม 
 เมษายน ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ 
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๘. การติดตามและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมกิจกรรมสอบธรรม
สนามหลวง 
ด้านคุณภาพ  
  ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
  ๒. นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง 
และน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
- การติดตาม  
- การทดสอบ 
 
- ประเมินความพอใจ 

 
- แบบนิเทศติดตามกิจกรรม 
- แบบทดสอบและผลการ
ทดสอบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
 ๙.๒ นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
(นางสาวจิรประภา  คนเพียร) 

ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
    
 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                                     (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    วิถีพุทธ 
กิจกรรม เข้าค่ายพุทธบุตร 
สนองนโยบาย     สพป.ชบ ๑ ที ่๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     กลยุทธ์โรงเรียน ที ่ ๓ , ๔ , ๖               
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  มฐ. ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ข้อ ๒ 
ลักษณะกิจกรรม                       โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกานติมา  อาจนุการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยการพัฒนาจิต
และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะ น าหลักค าสอน ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ การพัฒนาร่างกายโดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตรวมทั้งการพัฒนาปัญญาให้เกิด
ปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพ่ือเกื้อกูลแก่
ตนเองและประเทศชาติในที่สุด ที่ส าคัญประการหนึ่งคือบุคคลในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน มักรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาประพฤติปฏิบัติ ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทย   
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ตระหนักถึงคุณธรรมดังกล่าว และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของ
ชาติได้พัฒนาความรู้ ความดี เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้ก าหนดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่ผู้อื่น 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
๓. เพ่ือพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
๓. เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๙๖ คน 

ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้และเป็นคนมีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
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๔. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
๕. งบประมาณ  
           ๕.๑  งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐  บาท 
                 ๕.๑.๑  ประถมศึกษา   จ านวน  ๕๐๐  บาท 
        ๕.๑.๒  มัธยมศึกษา    จ านวน  ๕๐๐  บาท 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขต
พ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ใน
ปีที่ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๑ เม.ย. ๖๔ นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวจิรประภา 
คนเพียร 
 

๒ 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 -  จัดซื้อสังฆทาน 
 -  เทียน 

 
 
- 
 
 

 
 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวจิรประภา 
คนเพียร 
 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวก ในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวจิรประภา 
คนเพียร 
 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  1.  สรุปประเมินโครงการ 
  2.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มกราคม 
๖๕ 

นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
นางสาวจิรประภา 
คนเพียร 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐     
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งบประมาณและรายจ่ายที่ใช้ในโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา 
๑ ชุดสังฆทาน ๑ ชุด ๓๐๐ - 
๒ ดอกไม้ ๑ คู ่ ๒๐ - 
๓ ธูปเทียน ๑ ชุด ๓๐ - 
๔ น้ าแข็ง ๑ กระสอบ ๕๐ - 
๕ แก้วน้ า ๑ แพ็ค ๓๐ - 
๖ น้ าแดงเฮลบลูบอย ๓ ขวด ๑๗๐ - 
๕ ขนมปี๊บ ๒ ปี๊บ ๔๐๐ - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ๑,๐๐๐ - 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
  

ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดแลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมิน 

๖.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ เห็นความส าคัญ  และ
มีส่วนร่วม ในกิจกรรม  
๖.๒  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ถูกปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมให้กับนักเรียน  
๖.๓  เพ่ือให้ชุมชนโรงเรียนวัดมีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น  
๖.๔  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รู้จักและอนุรักษ์  
ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  

๑. สอบถาม  สัมภาษณ์ 
๒. สังเกต   
๓. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบประเมินโครงการ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  นักเรียนได้น าความรู้  และแนวปฏิบัติไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
๗.๒  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 

  ๗.๓  นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 
 

                     (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
           (นางสาวกานติมา อาจนุการ)                                     
                                        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

          (ลงชื่อ).................................................................ผูอ้นุมัติโครงการ/กิจกรรม  
          (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ คุณธรรม จริยธรรม 
สนองนโยบาย  สพฐ.ที่ ๓  
 กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๔ 
                    กลยุทธ์โรงเรียน ที่` ๓ , ๖  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มฐ.ที่ ๑ ตบช. ๒ / มฐ.ที ่๓ ตบช. ๑  
ลักษณะกิจกรรม ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของสังคม ความ

เปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิตและครอบครัวไม่เอ้ืออ านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างเต็มที่ 
โดยผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ต่างขวนขวายประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถน าเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้
อย่างปกติสุข จึงอาจไม่มีเวลาอบรมดูแลบุตรหลานของตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนชาดคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงตระหนักในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน จึงมีการ
ก าหนดโครงการคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมสืบไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
 ๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความประพฤติทางกาย วาจาและใจที่ดีขึ้น 

 
๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จ านวน ๒๑๐ คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม. ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติที่ดีงาม เป็นพลเมืองดีของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอกิจกรรม เมษายน ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร  
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร  

และคณะ 
๓ ประชุมวางแผน พฤษภาคม ๖๔ นางสาวจิรประภา คนเพียร  

และคณะ 
๔ ด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมรู้คุณแผ่นดินรักษ์ถ่ินพอเพียง 
กิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ 

 
พฤษภาคม ๖๔ –  
มีนาคม ๖๕ 

 
นางสาวจิรประภา คนเพียร  
และคณะ 

๕ สรุปกิจกรรมและประเมินผล มีนาคม ๖๓ นางสาวกานติมา อาจนุการ 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 

 
๕. งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ ………0………. บาท 
 
๖. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
๗. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือที่ใช้วัด 
ด้านปริมาณ   
   - ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
ด้านคุณภาพ   
   - ร้อยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียน มีคุณธรรมจริยธรรม ละความ
ประพฤติที่ดีขึ้นและสามารถน าหลักคุณธรรม
มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 
การบันทึก 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
สมุกบันทึกกิจกรรม 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนเองนับถือ  
 ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน  
 ๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 
 

                                         (ลงชื่อ) ............................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

             (นางสาวจิรประภา  คนเพียร) 
       ต าแหน่ง ครโูรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   คุณธรรมจริยธรรม 
ชื่อกิจกรรม   รู้คุณแผ่นดิน รักษ์ถ่ินพอเพียง 
สนองนโยบาย   สพฐ. ที ่๓ ด้านคุณภาพ       
    กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ที ่๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    
    กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองตาม
    วิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ปฐมวัยมาตรฐานที่ ๑ / ตัวบ่งชี้ ๑ - ๔  
                                          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน ๓ / ตัวบ่งชี้ ๑ - ๔  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งนอกจาก

จะมีฐานนะทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินแล้ว ยังทรงเป็นนักปกครองที่ชาญฉลาด ทรงท านุบ ารุง
บ้านเมือง ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทรงเสียสละท าสงคราม เพื่อให้แผ่นดินเป็นเอกราช มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียว ทรงสร้างบ้านแปงเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง คนไทยจึงมีแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขมา
จนถึงปัจจุบัน  

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงตระหนักและส านึกในพระกรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
จึงเห็นสมควรให้มีการก าหนดกิจกรรมรู้คุณแผ่นดิน รักษ์ถ่ินพอเพียงขึ้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เกิดความ
ส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน าหลักค าสอนประกอบกับความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในอนาคตสืบไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดจิตส านึกรักความเป็นไทย  
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๓. เพ่ือสร้างความสามัคคีแก่นักเรียนและคนในชาติ 

 

๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จ านวน ๒๑๐ คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม. ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมีเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดจิตส านึกรักความเป็นไทยเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์  
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอกิจกรรม เมษายน ๖๔ ครูจิรประภา 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ  พฤษภาคม ๖๔ ครูจิรประภา 
๓ ประชุมวางแผน  พฤษภาคม ๖๔ ครูผู้รับผิดชอบ 
๔ 
 

ด าเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมออมวันละนิด ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- การเปิดวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ และ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนดูในชั่วโมงโฮมรูม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
พฤษภาคม ๖๔ - 
มีนาคม ๖๕ 

 
ครูทุกคน 

๕ ขั้นสรุปและประเมินผล มีนาคม ๖๕ ครูจิรประภา 
ครูชไมพร 
ครูปภัสสร 

 
 

๕. งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ ………๐………. บาท 
 

๖. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือที่ใช้วัด 

ด้านปริมาณ   
ร้อยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม. ๓ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ  
ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีเข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย เกิดจิตส านึกรักความเป็นไทยเกิด
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 

 
สอบถาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดจิตส านึกรักความเป็นไทย 
 ๒. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๓. นักเรียนมีความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 

                                     
         ลงชื่อ ............................................ ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
        (นางสาวจิรประภา  คนเพียร) 
                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
                                      ลงชื่อ .............................................. ผู้อนุมัติกิจกรรม 
          (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ      คุณธรรมจริยธรรม 
ชื่อกิจกรรม      กิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ 
สนองนโยบาย       สพฐ.ที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
               กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ที ่๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก 
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง 
                                             ตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   ปฐมวัยมาตรฐานที่ ๑ / ตัวบ่งชี้ ๑ - ๔  
                                             การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน ๓ / ตัวบ่งชี้ ๑ - ๔ 
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจิรประภา  คนเพียร 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด อาชีพ ความเชื่อ ค่านิยมที่แตกต่าง ซึ่งเกิด
จากการที่โลกของเราพัฒนาก้าวหน้าไปตลอดเวลา  ซึ่งในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความอบอุ่น ใกล้ชิดกัน มี
น้ าใจไมตรีต่อกัน แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของโลกและเทคโนโลยี ท าให้เยาวชนซึ่ง
จะเป็นก าลังหลักของอนาคต รวมทั้งหลาย ๆ คน หลงลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม และห่างไกลจากค่านิยมท่ีดีงามจนน่าวิตก
อย่างยิ่ง เพ่ือพัฒนาเยาวชนและคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้ จิตใจ และคุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการให้นักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง 
 ๒. ปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของค่านิยมที่ดีงาม สามารถน าไปใช้ในชีวิตของตนได้ 

 

๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ๒๑๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการให้นักเรียนเข้าใจ ร้อยละ ๙๐ 

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมีค่านิยม ๑๒ ประการ ได้แก่ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ(P)  

๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  

๒. ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา  
๓. จัดท ากิจกรรม น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 
เมษายน ๖๔ 

ครูจิรประภา   
 

๒ ขั้นด าเนินการ(D)  
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงกิจกรรมและ

มอบหมายภาระงาน  
๒. ด าเนินงานตามกิจกรรม  

 
พฤษภาคม ๖๔ 

ครูทุกคน 

๓ ด าเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร่วมร้องเพลงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ ท าสมาธิก่อนเข้าเรียน 
- จัดกิจกรรมวันส าคัญของศาสนาและของชาติ 
- กิจกรรมพี่สอนน้อง ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
- จัดเวรเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เวรประจ าโรง
อาหาร 
- การวาดภาพระบายสี บูรณาการความรู้ผ่าน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ฯลฯ 

 
พฤษภาคม ๖๔ – 
มีนาคม ๖๕ 

ครูทุกคน 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล มีนาคม ๖๕ ครูจิรประภา 
ครูชไมพร 
ครูกานติมา 

 
๕. ระยะเวลา  
 เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ      
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี 
 
๗. งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ ………0………. บาท 
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๘. การประเมินผล 
  

เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช่ในการประเมินผล 
ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
๒๑๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการให้
นักเรียนเข้าใจ  ร้อยละ ๙๐ 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมีค่านิยม ๑๒ ประการ  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
- ประเมินความพอใจ 
- การสังเกต 
- รายงานผลกาด าเนินการ 

 
- แบบประเมินความพอใจ 
- แบบสังเกต 
- แบบรายงานผลการด าเนินการ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีค่านิยม ๑๒ ประการ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ดังนี้ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า   
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

                                      

     
 
    ลงชื่อ ............................................ ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
                      (นางสาวจิรประภา  คนเพียร) 
                            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
      

    
ลงชื่อ .............................................. ผู้อนุมัติกิจกรรม 

       (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ          ส่งเสริมทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย    สพฐ.ที่ ๓  ด้านคุณภาพ  
    กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที ่๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๓ ส่งเสรมิ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง
    ตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓/๑  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง 
    โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ลักษณะกิจกรรม    ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น     
“การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายในด้านโอกาส มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตระหนักถึงความส าคัญของ
นโยบายด้านโอกาสของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดโครงการ/ กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งถือเป็นสมรรถนะส าคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการ
พัฒนาอย่างยิ่ง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 
๒. วัตถุประสงค์   
 2.1 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เป้าหมาย     

ผลผลิต   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทักษะชีวิตที่ดี 
ผลลัพธ์   
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและมีการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันตนเอง  
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
๔.๑ เสนอโครงการ  
๔.๒ ประชุมชี้แจง 
๔.๓ แต่งตั้งคณะท างาน 
๔.๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
๔.๕ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
๕.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ 

พค 
๖๔ 

มิย 
๖๔ 

กค 
๖๔ 

สค
๖๔ 

กย 
๖๔ 

ตค 
๖๔ 

พย
๖๔ 

ธค
๖๔ 

มค 
๖๕ 

กพ 
๖๕ 

มีค
๖๕ 

. 
 

๑. กิจกรรม
ธนาคารขยะ 

             
น.ส.ชไมพร อาสนสุวรรณ ์
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
 
นายพิภพ แสงเขียว 
นางสาวปวีณา ขันทอง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

๒. กิจกรรมตลาด
นัดส่งเสริมอาชีพ 

            

๓. กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี 

            

 
๖. งบประมาณ  

๖.๑  เงินงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕๐,000 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. กิจกรรมธนาคารขยะ  - - - - - 
๒.กิจกรรมตลาดนัดส่งเสริมอาชีพ  - - - - - 
๓.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ                         

  



224 
 

๘. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตที่   
โรงเรียนจัด  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
-แบบสังเกต  
 

ผลลัพธ์  (INput) 
๑.นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นในโครงการ
ทักษะชีวิตได้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒.ผู้เรียน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 

 
-แบบสอบถาม 
-การสังเกต 
 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีทักษะความรู้ และทักษะชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันตนเอง 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงก 
                 
              

ลงชื่อ............................................ผู้ เสนอโครงการ/กิจกรรม 
(นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชยั)         (นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง) 
หัวหน้างานแผนงาน        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
  

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
(นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชยั)      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
หัวหน้างานแผนงาน    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ              ส่งเสริมทักษะชีวิต 
กิจกรรม                                ธนาคารขยะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย     กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ข้อที่ ๕ การจัดการศึกษาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๕ ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อ
      การจัดการเรียนการสอนโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน     
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  มฐ.ที่ ๒ ตบช.ที่ ๕  
ลักษณะโครงการ              กิจกรรมต่อเนื่อง       
การบริหารที่รับผิดชอบ             บริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ                  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล     
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้ตามความถนัดความ
สนใจและเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ( เก่ง ดี มีสุข ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้
ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักและเหตุผล และร่วมท างาน
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมธนาคารขยะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนานักเรียนให้ตระหนักถึงความรัก
โรงเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และสร้างให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ใช้แล้วรวมทั้งการฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการสร้างรายได้ด้วย
ตนเอง  เพ่ือให้การจัดเก็บขยะของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ น าขยะส่วนที่ขายได้ไปขาย ส่วนขยะที่ขายไม่ได้ให้
ทางเทศบาลได้จัดเก็บไปทิ้ง และยังรณรงค์ให้นักเรียนมีจิตส านึกในการทิ้งขยะลงถังขยะอย่างเป็นนิสัยที่รับผิดชอบ
ต่อความสะอาดของสถานที่ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือจัดเก็บขยะ 
 ๒.๒ เพ่ือแยกขยะออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
 ๒.๓ เพ่ือน าขยะที่แยกไปขายเป็นรายได้ 
 ๒.๔ เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะให้ลงถังขยะ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
      ๓.๑.๒ นักเรียน ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 85 ของ

จ านวนนักเรียนทั้งหมด มีความรู้และมีจิตส านึกตระหนักถึงการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน 
รู้จักวิธีการสร้างรายได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมประจ าใจ มีวินัยในตัวเอง ผู้อ่ืน มีวินัย อยู่ในระดับดี 
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๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 
ที ่
 

รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑. ขั้นเตรียมการ  
๑.๑ ส ารวจ/ศึกษาข้อมูล
และจัดท า กิจกรรม 
๑.๒ จัดท าค าสั่งขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะ กรรมการ
และวางแผน การด าเนินงาน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
เม.ย.๖๔ 

 
พ.ค.๖๔ 

 
พ.ค.๖๔ 

 

 
- นางสาวชไมพร   
อาสนสุวรรณ์ 
- นางสาวชไมพร   
อาสนสุวรรณ์ 
- นางสาวชไมพร   
อาสนสุวรรณ์และ
คณะกรรมการ 

๒. ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ กิจกรรมรับฝากขยะ 
รีไซเคิล 
๒.๒ จัดกิจกรรมจ าหน่าย
ขยะรีไซเคิล 

 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

 
พ.ค.๖๔ - 
มี.ค.๖๔ 

พ.ค.๖๔ - 
มี.ค.๖๕ 

 

 
- นางสาวชไมพร  
อาสนสุวรรณ์ 
- นางสาวกานติมา  
อาจนุการ 
- นางสาวจิรประภา   
คนเพียร 

๓. นิเทศและติดตามผลงาน 
๓.๑ นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
มี.ค.๖๕ 

 

 
- นางสาวชไมพร   
อาสนสุวรรณ์ 

๔. ขั้นประเมินผลและรายงาน
ผล 
๔.๑ประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
๔.๒รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

มี.ค.๖๕ 
 
 

มี.ค.๖๕ 
 

 
 
- นางสาวชไมพร   
อาสนสุวรรณ์ 
- นางสาวชไมพร   
อาสนสุวรรณ์ 

รวมเงิน -   
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๕. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา  ๒๕๖๔   จ านวนเงินทั้งสิ้น  - บาท               

 5.2 งบประมาณ (อ่ืน ๆ)                                           จ านวนเงินทั้งสิ้น - บาท           
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๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ด้านปริมาณ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยก
ขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
๒. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ 
โดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงาน 

 
 
๘๐ 

 
- สังเกต 
- ประเมินผล 
- สมุดบัญชีธนาคารขยะ 

 
- แบบสังเกต  
- แบบประเมินผล 
- สมุดบัญชีธนาคารขยะ 
 

ด้านคุณภาพ 
๑.ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง และ
นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ  
ที่ถูกต้องและเหมาะสม มีวินัยในตนเองและ
ผู้อื่น มีวินัยต่อสถานศึกษา  
๒.นักเรียนเกิดจิตส านึกในการรักษาความ
สะอาดในโรงเรียน และรู้จักวิธีการสร้าง
รายได้ด้วยตนเอง 

 
 
๘๐ 
 
 
 
๘๐ 

 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

 
- สังเกต 
- แบบประเมินผล 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีความรู้และมีจิตส านึกตระหนักถึงการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและ
บริบทของโรงเรียน รู้จักวิธีการสร้างรายได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมประจ าใจ มีวินัยในตัวเอง ผู้อ่ืน มีวินัย  
 
 
 
                   (ลงชื่อ)…………………….........…………..ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                                   (นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์) 
                                             ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 
 
                                          (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                                     (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะชีวิต  
ชื่อกิจกรรม           ตลาดนัดส่งเสริมอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย    สพฐ. ที่ ๒ ด้านโอกาส  
    กลยุทธ์สพป.ชบ ๑ ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๕ ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการ
    จัดการเรียนการสอนโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน   
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ – ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓/๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง 
    โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  งานนโยบาย สพป ชบ ๑ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น    
“การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายในด้านโอกาส มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดชลบุรี เรื่องการมีงานท า มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ เกิดการพัฒนากระบวนการท างานที่เป็นระบบ และการท างาน
ร่วมกัน ผู้เรียนรู้จักการใช้จ่าย ใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล คุ้มค่ากับประโยชน์ที่พึงจะได้ นักเรียนรักและตระหนัก
ถึงหน้าที่ รักในการประกอบอาชีพและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการท างาน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      - นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดส่งเสริมอาชีพ 
          ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           ๓.๒.๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่หลากหลายจนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ ๘๐  

๓.๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะความรู้ และทักษะชีวิต จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
         ตลาดนัดส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 



229 
 

๔.  วิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย.๖๔ นางณัฐกฤตา พึ่งสว่าง 

นางสาวชไมพร อาสน
สุวรรณ์ 
คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมชี้แจงคณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทราบ พ.ค. ๖ 
๔. ด าเนินกิจกรรม 

-กิจกรรมการตลาดนัดส่งเสริมอาชีพ 
ก.ค.๖๔ - ก.พ.๖๕ 

๕. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม ก.ค.๖๔ - ก.พ.๖๕ 
๖. สรุปผลการด าเนินการ มี.ค.๖๕ 

๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณ  -  บาท 
  
๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑.ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
๒. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๓.ผู้เรียนฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔.ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
ผลลัพธ์ Outcomes 
1.นักเรียนเกิดทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
2.มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี)  
3.มีจิตอาสาและมีจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(รับผิดชอบส่วนรวม)  
4.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี)  

 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
-  สอบถาม 
-  ตามสภาพจริง 
  
 
 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-การเข้าร่วมกิจกรรม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ มีทักษะชีวิตที่ดี 
 

 
                                           (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
        (นางณัฐกฤตา   พ่ึงสว่าง) 
                            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
   
 
                                           (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

  (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ         ส่งเสริมทักษะชีวิต  
กิจกรรม      เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปี๒๕๖๔ 
สนองนโยบาย      กลยุทธ์ สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ , ๒ 
       กลยุทธ์โรงเรียน  ที่  ๒ , ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   - ปฐมวัย ที่ - ขั้นพ้ืนฐาน ที่  (มาตรฐาน ๑.๑ ตัวบง่ชี้ที่ ๑,๒,๓,๔,๕) 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ     บริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ      นายพิภพ แสงเขียว,นางสาวปวีณา ขันทอง,นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
ระยะเวลาด าเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ๓ กิจกรรม 
คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่า
ด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ.๒๕๐๙ ได้เขียนไว้ในข้อ ๒๗๓ ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้
ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรม
อย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบยีบวินยั รู้จักชว่ยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของ สมศ.ตวับ่งชี้พ้ืนฐานที ่๒.๓ กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงมีความจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
           ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
       ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
 ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 
       ๒.๕  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ และความเข้าใจ  

 ๒. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับดี 
 
๔. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 
     
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม หมวดงบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้สอย รวมเงิน 

๑ ขั้นเตรียมการ (P)  
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๓. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

- - - เม.ย. ๖๔ 
 

นายพิภพ แสงเขียว 
นางสาวปวีณา  
ขันทอง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

 

๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
๒. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 - ค่าอาหาร มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
และ ๓ 

- - 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- ม.ค. ๖๕ 
 

นายพิภพ แสงเขียว 
นางสาวปวีณา  
ขันทอง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 
 

- - - ก.พ. ๖๕ 
 
 

นายพิภพ แสงเขียว 
นางสาวปวีณา  
ขันทอง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

 

๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) - - - มี.ค. ๖๕ นางสาวปวีณา  
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม หมวดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ 

ประมาณ 
ค่าใช้สอย รวมเงิน 

  ๑. สรุปประเมินโครงการ 
  ๒. จัดท ารายงานโครงการฯ 

 ขันทอง 

รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   
 หมายเหต ุ ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 
 
๕. งบประมาณ  

๕.๑ งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐ บาท    
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายตามระเบียบราชการจริง 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน 
๖.๑ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ 
และความเข้าใจ ในระดับดี 
๖.๒ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับดี 

๑. ประเมินผลงาน 
๒. ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๑. แบบประเมินผลงาน 
๒. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ และความเข้าใจ

ในระดับดี 
๗.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี

ความพึงพอใจในระดับดี 
 

          (ลงชื่อ)..........................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
         (นางสาวปวีณา  ขันทอง)                                     
                                     ต าแหน่ง ครโูรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
             (ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาว 
สนองนโยบายยุทธศาสตร์                    สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ที ่๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบิการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชบ.๑            กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความเป็นมนุษย์ 
ตอบสนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๓  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / ปฐมวัย  
งานบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวปวีณา  ขันทอง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
************************************************************************************ 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด             
จึงท าให้เกิดการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว 
ภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลส าคัญในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนา
นักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่
มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคม
ที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นได้ 

ทั้งนี้เพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความ
ปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕  
มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ  
เป็นแนวทางการด าเนินงาน 



235 
 

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ทางโรงเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุนและหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขต่างๆ จึงได้ก าหนดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว(โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑. เพ่ือป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 
๓. เป้าหมายของโครงการ 
 ๓.๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ๑๐๐% 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ห่างไกลจากการพนัน ๑๐๐% 
๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ห่างไกลจากสื่อลามกอนาจาร  ๑๐๐% 
๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ๑๐๐% 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโทษของสารเสพติดและเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 

  ๒. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
 ๓. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร ตลอดจนถึงไม่  
          มีเหตุทะเลาะวิวาทกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



236 
 

๔. วิธีด าเนินการ 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ(P)  

๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
๑.๒ ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ฯ  
ในปีที่ผ่านมา  
๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาโครงการ 

๑.๔ จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

เมษายน ๒๕๖๔ - นางสาวปวีณา ขนัทอง
นางสาวพรรณิกา เบา้
เพิ้ง 
 
 

๒ ขั้นด าเนินการ(D)  
๒.๑  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน  
๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการ จัดตั้งชมรม  
ตกแต่งบอร์ด จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ที่เอ้ือ 

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เมษายน ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๔ 

- นางสาวปวีณา  ขนัทอง 
และคณะครู 

๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

๓.๑ กิจกรรมรณรงค์ 
- ต่อต้านยาเสพติด 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

ถึง  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

- คณะครูทุกคน 

๓.๒ สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

ถึง  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

- คณะครูทุกคน 

๔ ขั้นนิเทศติดตามผล(C)  
ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย

อ านวยความ สะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน 
โครงการฯ ก าหนด  

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

 
- 
 

นางสาวปวีณา  ขนัทอง 
นางสาวกาญจนรัตน ์
เงินพลับพลา 
 

๕ ขั้นสรุปผลและประเมินผล มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- นางสาวปวีณา ขนัทอง 
นางสาวพรรณิกา เบา้ 
เพิ้ง 

รวมเงินทั้งหมด -  
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๕. งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ 
หมายเหตุ - 
 
๖.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

๑. โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด ประเมินจากสถิติการใช้ 
     ยาเสพติดของนักเรียน 

แบบประเมินปัญหายา 

เสพติดในโรงเรียน 

๒. โรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร      ประเมินจากการมีหรือใช้สื่อ 

ลามก อนาจารของนักเรียน 

แบบประเมินสื่อลามกอนาจาร
ในโรงเรียน 

๓. โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน สถิติการเล่นการพนัน แบบประเมินการเล่น 

การพนันในโรงเรียน 

๔. โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาท 

สถิติการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
โรงเรียน 

แบบประเมินเหตุทะเลาะวิวาท
ในโรงเรียน 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด 
  ๒. นักเรียนและชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดใน 
           โรงเรียน 
 ๓. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท  
          ฯลฯ เพ่ือให้เกิดเป็นสถานศึกษาสีขาว 
 
 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                                    (นางสาวปวีณา  ขันทอง) 
                                               ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                                    (นายนรินทร์ นพิิฐพงษ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ      สถานศึกษาสีขาว 
กิจกรรม               ต้านภัยยาเสพติด 
สนองนโยบายยุทธศาสตร์            สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   ที ่๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบิการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ    
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์                           สพป. ชบ.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความเป็นมนุษย์ 
ตอบสนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๓ เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / ปฐมวัย 
ลักษณะกิจกรรม           กิจกรรมต่อเนื่อง     
งานบริหารที่รับผิดชอบ     บริหารทั่วไป          
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวปวีณา  ขันทอง          
ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความ
วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนใน
ครอบครัว ภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลส าคัญใน
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการ
พัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษา
ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม 
เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นได้ 

ทั้งนี้เพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความ
ปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕ 
มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ 
เป็นแนวทาง การด าเนินงาน 
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โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ทางโรงเรียน
และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพ
ติดและอบายมุขต่างๆ จึงได้ก าหนดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
๒.๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๒.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 

๓. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
 ๒. คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติดและเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านภัยยา

เสพติด 
 ๒. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
 ๓. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ นางสาวปวีณา ขันทอง 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน มิ.ย. ๖๔ 
๔. ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. ๖๔– มี.ค. ๖๕ 
๕. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๖. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
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๕. งบประมาณที่ใช้ 

๕.๑  เงินงบประมาณ ๑,๕๐๐ บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
หมวดงบประมาณรายจ่าย 

งบ 
ประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่
ใช้งบฯ 

๑. ป้ายไวนิลและวัสดุอุปกรณ์ ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐  
 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๑,๕๐๐ บาท 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโทษของสารเสพติด 
- คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมที่จัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ Outcomes 
-  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  โทษของสารเสพติดและ
เล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  แบบประเมิน
กิจกรรม 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน
กิจกรรม 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                          (นางสาวปวีณา ขันทอง) 
                 ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 



241 
 

โครงการ         การบริหารจัดการสาธารณูปโภค 
สนองนโยบาย     ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑, ๓ และ ๖  

กลยุทธ์ สพป.ชบ.1 ที่ ๑, ๓ และ ๖       
กลยุทธ์โรงเรียน ที ่๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗ 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้          ปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒, ๓  
                                                  การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒, ๓  
ลักษณะโครงการ                             โครงการต่อเนื่อง      
งานบริหารที่รับผิดชอบ                      งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ          นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 
ระยะเวลาด าเนินการ                ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
___________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนใน

ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนประมาณ ๒๑๖ คน และบุคลากร

ทางการศึกษา ๑๙ คน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอส าหรับจ่ายค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของโรงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงเรียน 

๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ ด้านปริมาณ 

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต   
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

 โรงเรียนจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โรงเรียนมีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ 
   - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
   - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. ขั้นด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
๓. ขั้นติดตามประเมินผล 
   - ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
๔. รายงานผลต่อผู้บริหาร และปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่พบ 

เม.ย. ๖๔ 
 
 
 

เม.ย. ๖๔ – เม.ย.๖๕ 
 

เม.ย.๖๕ 
 

เม.ย.๖๕ 

 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

นางสาวปภัสสร ศรีวโสภา
และคณะ 

 

 
๖. งบประมาณ   
 เงินอุดหนุนรายหัว    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 รวมงบประมาณ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๗.  ประมาณการค่าใช้จ่าย   
๘.๑  ค่าไฟฟ้า     จ านวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
๘.๒  ค่าน้ าประปา    จ านวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
๘.๓  ค่าโทรศัพท์  ค่าอินเทอร์เน็ต    จ านวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ โรงเรียนมีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๙.๒ โรงเรียนใช้สาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 
 
          

         (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

                     (นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา) 

              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 

 

                    (ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                                            (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 

                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
สนองนโยบายยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
                                          การจัดการศึกษา 
                กลยุทธ์สพป.ชบ.๑  ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
    ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

    ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                               ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

     ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์โรงเรียน  ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อ
การจัดการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางนพพร  มาลัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ – ``๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้ตามความถนัดความ
สนใจและเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ( เก่ง ดี  มีสุข ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนได้
ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักและเหตุผล และร่วม
ท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
สอนแล้ว ยังต้องประกอบด้วยการมีสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ท่ีสมบูรณ์มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการจึงได้
จัดท าโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และอ านวยความสะดวก
ให้กับครูและบุคคลากรในการจัดการศึกษาต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ

เรียนรู้ 
๒. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
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๓. เพ่ือให้ครูและบุคคลากรรวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีความปลอดภัย ในสถานศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
   ๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
       ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลาการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
  ด้านคุณภาพ  
     -  อาคารสถานที่โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี         
  อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีความปลอดภัยต่อครู/บุคลากรและนักเรียน       
 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๔.๑.๑ เสนอโครงการ 
  ๔.๑.๒ ประชุมชี้แจง 
  ๔.๑.๓ แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
  ๔.๑.๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
  ๔.๑.๕ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  

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

๑. กิจกรรม
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ี 

             - นายธีรวัฒน์    นามปะ
เส 
 - นายพภิพ แสงเขียว 
 - นางสาวปวีณา ขันทอง 
- นางนพพร มาลัย 

๒. กิจกรรม
จัดซื้อ/จดัหาวัสดุ
การศึกษา/วสัดุ
ส านักงาน 

            - นางสาวปวีณา ขันทอง 
- นางสาวพรรณิกา เบา้
เพิ้ง 
- นางนพพร มาลัย 

๓. กิจกรรม
จัดซื้อ/จดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
รักษาความสะอาด
อาคาร สถานท่ี 

            - นางนพพร มาลัย 
- นางสาวปวีณา ขันทอง 
- นางสาวพรรณิกา เบา้
เพิ้ง 
 
 

๔. กิจกรรม
สนับสนุนค่าใช้
สอยส าหรับการใช้
รถของทาง
ราชการในการ
ติดต่องานราชการ 

            - นางนพพร มาลัย 
- นางสาวปวีณา ขันทอง 
- นายธีรวัฒน ์นามปะเส 
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๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท (ใช้เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม/ประถมและมัธยมศึกษา) 
โดยถัวเฉลี่ยทุกราการ 
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ......-......บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงใน
การใช้งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

ใช้งบฯ 
๑. กิจกรรมซ่อมแซม
และปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ 

- จัดซื้ออุปกรณ์งานช่างและ
เครื่องมือ 
- ปรับปรุงโรงอาหาร(อ่างล้าง
ถาด/ตะแกรงคว่ าถาด/โต๊ะ
ส าหรับนักเรียนนั่งรับประทาน
อาหาร) 
- ปรับปรุงห้องน้ า(กลอน/ประตู) 
- ปรับปรุงอาคารเรียน/
ห้องเรียน/อาคารประกอบ 
- จัดตกแต่งสวนหย่อม 
- ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 
- ซ่อมแซมปั้มน้ า 
- ปรับพื้นที่รอบ ๆ โดม 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๓ , ๔ ,      
๑ , ๒ 

๒. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา
วัสดุการศึกษา/วัสดุ
ส านักงาน 

- กระดาษถ่ายเอกสาร 
- กระดาษการ์ดท าปก 
- กระดาษเทา-ขาว 
- กระดาษบรู๊พ 
- กระดาษชาร์ต 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 
- โพสอิท 
- ลวดเสียบกระดาษ 
- ลวดเย็บกระดาษ 
- ซองขาวครุฑ/ไม่มีครุฑ 
- ซองน้ าตาล 
- กระดาษค าตอบ 
- สมุดเบอร์ ๒ 
- สมุดบันทึกข้อความ 
- สมุดรับ-ส่ง 
- ปากกาเคมี 
- ปากกาไวท์บอร์ด 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๓ , ๔ ,      
๑ , ๒ 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงใน
การใช้งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

ใช้งบฯ 
- ตลับหมึก/หมึกเติม 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
ฯลฯ 

๓. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการรักษา
ความสะอาดอาคาร 
สถานที่ 

- ไม้กวาดดอกหญ้า 
- ไม้กวาดทางมะพร้าว 
- แปรงขัดพ้ืน 
- แปรงขัดห้องน้ า 
- ผงซักฟอก 
- น้ ายาล้างห้องน้ า 
- น้ ามันตัดหญ้า 
ฯลฯ 

๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๓ , ๔ ,      
๑ , ๒ 

๔. กิจกรรมสนับสนุนค่า
ใช้สอยส าหรับการใช้รถ
ของทางราชการในการ
ติดต่องานราชการ 

- น้ ามันดีเซล ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๓ , ๔ ,      
๑ , ๒ 

 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. เพ่ือปรับปรุงอาคารและสถานที่
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดจนมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ 
๒. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
๓. เพ่ือให้ครูและบุคคลากรรวมถึง
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
มีความปลอดภัย ในสถานศึกษา 
 
ผลลัพธ ์Outcomes 
-  อาคารและสถานที่ชองโรงเรียน
บ้านคลองตะเคียน  ต าบลคลองพลู  
อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี อยู่
ในสภาพสมบูรณ์และมีความ
ปลอดภัยต่อครู/บุคคลากรและ
นักเรียน ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ที่
ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
 
 
                                          (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
        (นางนพพร  มาลัย) 
         ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
      
                                          (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    โครงการการบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม              ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ 
สนองนโยบาย                        นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓ , ๕ , ๖ 
     กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๓ , ๔ , ๕ 
     กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ลักษณะกิจกรรม         ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทั่วไป               
ผู้รับผิดชอบ    นายธีรวัฒน์ นามปะเส           
ระยะเวลาด าเนินการ           ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้ตามความถนัดความ
สนใจและเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ( เก่ง ดี  มีสุข ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนได้
ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักและเหตุผล และร่วม
ท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
สอนแล้ว ยังต้องประกอบด้วยการมีสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ท่ีสมบูรณ์มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้
จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และอ านวยความสะดวก
ให้กับครูและบุคคลากรในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้  

๒. เพ่ือให้ครูและบุคคลากรรวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีความปลอดภัย  
 
๓. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน    

  ด้านคุณภาพ  
อาคารสถานที่โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
           อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีความปลอดภัยต่อครู/บุคลากรและนักเรียน 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ ๑. นายธีรวัฒน์    นามปะเส  

๒. นายพิภพ แสงเขียว 
๓. นางสาวปวีณา ขันทอง 
๔. นางนพพร มาลัย 
๕. นายนพพร บุตรดีขันธ ์

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๔ 
๔. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ พ.ค. ๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม พ.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    

๑. เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. เงินนอกงบประมาณ......-......บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที ่
ใช้งบฯ 

๑ - จัดซื้ออุปกรณ์งานช่างและเครื่องมือ 
- ปรับปรุงโรงอาหาร(อ่างล้างถาด/ตะแกรง
คว่ าถาด/โต๊ะส าหรับนักเรียนนั่งรับประทาน
อาหาร) 
- ปรับปรุงห้องน้ า(กลอน/ประตู) 
- ปรับปรุงอาคารเรียน/ห้องเรียน/อาคาร
ประกอบ 
- จัดตกแต่งสวนหย่อม 
- ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 
- ซ่อมแซมปั้มน้ า 
- ซ่อมแซมเหล็กสนามเด็กเล่น 
- ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
- ท ารางระบายน้ า 
- ระบบไฟฟ้า 
- ปรับพื้นที่รอบ ๆ โดม 
- ติดตั้งและซ่อมแซมระบบเซฟทีคัท 
- เติมสารเคมี ถังดับเพลิง 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 



251 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน 

      อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียน  ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
มีความปลอดภัยต่อครู/บุคคลากรและ
นักเรียน 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยต่อครู/บุคคลากรและนักเรียน 
 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..........................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                      ( นายธีรวัฒน ์นามปะเส)                                     
                                          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
 
 
 
                (ลงชื่อ)..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                     (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ      การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม      จัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
สนองนโยบาย       สพฐ. ที่ ๒ ด้านโอกาส 
               ที ่๓ ด้านคุณภาพ 
               ที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
             กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 
                                             คุณภาพ ได้มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

     กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๑ , ๔ , ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)   
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวปวีณา  ขันทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล    
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้ตามความถนัดความ
สนใจและเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข (เก่ง ดี มีสุข) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนได้ทั้งนี้
ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักและเหตุผล และร่วมท างาน
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะพัฒนารูปแบบและกระบวนการสอนแล้ว 
ยังต้องประกอบด้วยเครื่องมือ สื่อและอุปกรณ์เพียงพอและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนมีสภาพพร้อมใช้งานที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน และพัฒนา
ระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา  
และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ จึงต้อง
มีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น  
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้
จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และอ านวยความสะดวก
ให้กับครูและบุคคลากรในการจัดการศึกษาต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       ๒. เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       ๓. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

- ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้   
  ด้านคุณภาพ  
     -    ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔  

- นางสาวปวีณา ขันทอง 
- นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง 
- นางนพพร มาลัย 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน มิ.ย. ๖๔ 
๔. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุการศึกษา,วัสดุส านักงาน มิ.ย. ๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. ๖๔– มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕.งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ......-.....บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

ใช้งบฯ 
๑. 
 

ซ่อมทีวี 
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
ซ่อมเครื่องปริ๊น 
ซ่อมเครื่องกรองน้ า 
ซ่อมเครื่องเสียง 
ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊น 
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
ซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา 
ซ่อมโปรเจคเตอร์ 
ซ่อมระบบอินเตอร์เน็ต 
ซ่อมกล้องวงจรปิด 
ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง 
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ฯลฯ 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐  
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หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐  บาท 
 
๖.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
-  ประโยชน์ต่อการบริหารงานใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- จัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้ดี 
- สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ Outcomes 
-  ครุภัณฑข์องโรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียน  ต าบลคลองพลู  อ าเภอ
หนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี มีสภาพ
พร้อมใช้งานและสนองต่อความ
ต้องการของครู ผู้บริหารและ
บุคคลากรในการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียน 
 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

        (นางสาวปวีณา ขันทอง) 
                   ต าแหน่ง ครโูรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
    

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 

                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ    การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม              กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและสาธารณูปโภค 
สนองนโยบาย                        นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๑ , ๔  
     กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๓ , ๔ , ๕ 
     กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ลักษณะกิจกรรม         ใหม่ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทั่วไป               
ผู้รับผิดชอบ    นายธีรวัฒน์ นามปะเส           
ระยะเวลาด าเนินการ           ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
_________________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้รับโดม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุร ีเพื่อใช้ส าหรับใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกีฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยจะต้องมี
ระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและสาธารณูปโภคท่ีดี มีประสิทธิภาพอ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อการใช้งาน 
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้
จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและสาธารณูปโภค และอ านวยความสะดวก
ให้กับครู บุคลากรในการจัดกิจกรรมต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ าอุปโภคและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม 
๒. เพ่ือให้ครูและบุคคลากรรวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีน้ าใช้อุปโภคและสาธารณูปโภค  

 
๓. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
๒. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน    

  ด้านคุณภาพ  
ระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและสาธารณูปโภคโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนอง

ใหญ่  จังหวัดชลบุรี มีระบบน้ าที่มีประสิทธิภาพ ที่เอื้ออ านวยต่อครู/บุคลากรและนักเรียน 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ ๑. นายธีรวฒัน์    นามปะเส  

๒. นายพิภพ แสงเขียว 
๓. นางสาวปวีณา ขนัทอง 
๔. นางนพพร มาลัย 
๕. นายนพพร บุตรดีขันธ ์

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๔ 
๔. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ พ.ค. ๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม พ.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    

๑. เงินงบประมาณ - บาท 
๒. เงินนอกงบประมาณ  - บาท 
๓. เงินรายได้สถานศึกษา  ๓๕,๐๐๐ บาท 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 
นอกงบ 

ประมาณ 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

ไตรมาสที่ 
ใช้งบฯ 

๑. - จัดซื้ออุปกรณ์งานช่างและเครื่องมือ 
- ปรับปรุงระบบน้ า(ท่อ PVC/ก๊อก/กาว/
อ่าง/ข้อต่อ/เทปพันเกลียว/ปัม๊น้ า/สายยาง) 
ฯลฯ 

- - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ 35,000 บาท 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

โดมโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู  
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีระบบน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ ที่เอ้ืออ านวยต่อครู/บุคลากรและ
นักเรียน 

ร้อยละ ๙๐ -  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและสาธารณูปโภค โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่  
จังหวัดชลบุรี มีระบบน้ าที่มีประสิทธิภาพ ที่เอ้ืออ านวยต่อครู/บุคลากรและนักเรียน ในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
        ( นายธีรวัฒน ์นามปะเส)                                     
                                        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน             
 
 
                        (ลงชื่อ)..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
        (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ             การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม             จัดซื้อ/จัดหาวัสดุการศึกษาและวัสดุส านักงาน 
สนองนโยบาย  ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
                                           การจัดการศึกษา 
                 กลยุทธ์สพป.ชบ. ๑ ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                       ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
                     กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการ    
                                           จัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ 
                        ที่ ๔ ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อ  
                                           การจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)   
ลักษณะกิจกรรม    ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นางนพพร มาลัย  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้ตามความถนัดความ
สนใจและเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ( เก่ง ดี มีสุข ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้
ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักและเหตุผล และร่วมท างาน
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะพัฒนารูปแบบและกระบวนการสอนแล้ว 
ยังต้องประกอบด้วยเครื่องมือ สื่อและอุปกรณ์เพียงพอและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้
จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และอ านวยความสะดวก
ให้กับครูและบุคคลากรในการจัดการศึกษาต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของครู ผู้บริหาร และบุคคลากร  
๒. เพ่ือให้ครู ผู้บริหาร และบุคคลากรมีสื่อและอุปกรณ์ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 
๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
   ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
       ๒. ผู้บริหาร  ครูและบุคลาการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน    



259 
 

ด้านคุณภาพ  
     -  วัสดุการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
           มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของครู ผู้บริหาร และบุคคลากรในการจัดการศึกษา 
 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๖๔  

- นางสาวปวีณา ขนัทอง 
- นางสาวพรรณิกา เบา้เพิ้ง 
- นางนพพร มาลัย 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  พ.ค. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๔ 
๔. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุการศึกษา,วัสดุส านักงาน มิ.ย. ๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ......-.....บาท 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

ใช้งบฯ 
๑. จัดซื้อวัสดุการศึกษา/วัสดุส านักงาน 

- กระดาษถ่ายเอกสาร 
- กระดาษการ์ดท าปก 
- กระดาษเทา-ขาว 
- กระดาษบรู๊พ 
- กระดาษชาร์ต 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 
- โพสอิท 
- ลวดเสียบกระดาษ 
- ลวดเย็บกระดาษ 
- ซองขาวครุฑ/ไม่มีครุฑ 
- ซองน้ าตาล 
- กระดาษค าตอบ 
- สมุดเบอร์ ๒ 
- สมุดบันทึกข้อความ 
- สมุดรับ-ส่ง 
- ปากกาเคมี 
- ปากกาไวท์บอร์ด 
- ตลับหมึก/หมึกเติม 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ฯลฯ 
 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐  

 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ 50,000 บาท 
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๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. เพ่ือจัดวัสดุการศึกษา/วัสดุ
ส านักงานให้เพียงพอ 
๒. เพ่ือให้ครู ผู้บริหารและ
บุคคลากรมีสื่อและอุปกรณ์ใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
ผลลัพธ ์Outcomes 
-  วัสดุการศึกษา/วัสดุส านักงานของ
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  ต าบล
คลองพลู  อ าเภอหนองใหญ่  
จังหวัดชลบุรี มีจ านวนเพียงพอต่อ
ความต้องการของครู ผู้บริหารและ
บุคคลากรในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียน 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  การประกวด แข่งขัน 
 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
        (นางนพพร มาลัย) 
           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
     (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม   จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

       กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
             ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
    ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๕ ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อ     
                    การจัดการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางนพพร มาลัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม 2565 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถเรียนรู้ตามความถนัด
ความสนใจและเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ( เก่ง ดี มีสุข ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
เกิดข้ึนได้ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตามหลักและเหตุผล 
และร่วมท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการสอนแล้ว ยังต้องประกอบด้วยอาคารสถานที่ต้องมีความสะอาด ร่มรื่นมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เอ้ือต่อการจัดการศึกษา จึงต้องจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ  
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้
จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และอ านวยความสะดวก
ให้กับครูและบุคคลากรในการจัดการศึกษาต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๒. เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความสะอาด มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
๒. ผู้บริหาร  ครูและบุคลาการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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  ด้านคุณภาพ  
     -  วัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน    
           ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของครู ผู้บริหาร และ 
           บุคคลากรในการจัดการศึกษา 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ - นางนพพร มาลัย 

 - นางสาวปวีณา ขนัทอง 
 - นางสาวพรรณิกา เบา้
เพิ้ง 
 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน มิ.ย. ๖๔ 
๔. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุการศึกษา,วัสดุส านักงาน มิ.ย. ๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท  
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ......-.....บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

ใช้งบฯ 
1. วัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด

ของอาคาร สถานที่ 
- ไม้กวาดดอกหญ้า 
- ไม้กวาดทางมะพร้าว 
- แปรงขัดพ้ืน 
- แปรงขัดห้องน้ า 
- ผงซักฟอก 
- น้ ายาล้างห้องน้ า 
- น้ ามันตัดหญ้า 
ฯลฯ 

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  

 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. วัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาความ
สะอาดของอาคาร สถานที่ให้
เพียงพอ 
๒. เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความ
สะอาด มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
ผลลัพธ ์Outcomes 
-  วัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาความ
สะอาดของอาคาร ของโรงเรียน
บ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู  
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มี
จ านวนเพียงพอต่อความต้องการ
ของครู ผู้บริหารและบุคคลากรใน
การรักษาความสะอาดของอาคาร
สถานที่ 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
ร้อยละ ``๙๐ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  การประกวด แข่งขัน 
 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                           (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
        (นางนพพร มาลัย) 
                    ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
                                           (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ   การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม   สนับสนุนค่าใช้สอยส าหรับการใช้รถของทางราชการในการติดต่องานราชการ 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน    
การจัดการศึกษา 

       กลยุทธ์สพป.ชบ.๑ ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน    
                    และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๕ ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อ   
                    การจัดการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางนพพร มาลัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้ตามความถนัด
ความสนใจและเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ( เก่ง ดี มีสุข ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
เกิดข้ึนได้ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตามหลักและเหตุผล 
และร่วมท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการสอนแล้ว ยังต้องอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน ใน
การติดต่องานราชการโดยใช้รถของทางราชการ จึงต้องสนับสนุนค่าใช้สอยส าหรับการเดินทางไปติดต่องาน
ราชการ  
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท ากิจกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมจึงได้
จัดท ากิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และอ านวยความสะดวก
ให้กับครูและบุคคลากรในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้สอยในการเดินทางไปติดต่องานราชการโดยรถของราชการ 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน ในการติดต่องาน

ราชการ 
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๓.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
   ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
       ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลาการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน    
 ด้านคุณภาพ  
     -  มีน้ ามันรถเพียงพอส าหรับรถของราชการในการเดินทางไปติดต่องานราชการ ของโรงเรียน  
                    บ้านคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอกิจกรรม เม.ย. ๖๔ - นางนพพร มาลัย 

- นางสาวปวีณา ขันทอง 
- นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  เม.ย. ๖๔ 
๓. ประชุมวางแผน มิ.ย. ๖๔ 
๔. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุการศึกษา,วัสดุส านักงาน มิ.ย. ๖๔ 
๕. ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 
๗. สรุปกิจกรรม มี.ค. ๖๕ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้    
 ๕.๑  เงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ......-.....บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

ใช้งบฯ 
๑. - น้ ามันดีเซล ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ เงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
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๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

ผลผลิต Outputs 
๑. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้สอยในการเดินทาง
ไปติดต่องานราชการโดยรถของราชการ 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
นักเรียน ในการติดต่องานราชการ 
ผลลัพธ ์Outcomes 
-  มีน้ ามันรถเพียงพอส าหรับรถของ
ราชการในการเดินทางไปติดต่องาน
ราชการ ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
ต าบลคลองพลู  อ าเภอหนองใหญ่  
จังหวัดชลบุร ี

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  การประกวด แข่งขัน 
 
 
 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
        (นางนพพร มาลัย) 
                    ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
 
 
                                       (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ     ป้องกันเฝ้าระวัง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  
                                            (COVID – 19) 
สนองนโยบาย      สพฐ. ข้อที่ ๑ 
      สพป.ชบ.๑ ข้อที่ ๑ 
                      โรงเรียน ข้อที่ ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  - ปฐมวัย มฐที่  ๒ ข้อ ๑.๑ 

  - ขั้นพื้นฐาน มฐที ่ ๑ ข้อ ๑ . ๒ . ๔ 
         มฐที ่ ๒ ข้อ ๒ 

ลักษณะโครงการ               √    โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่         อ่ืนๆ 
งานบริหารที่รับผิดชอบ      งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางรัตนาวรรณ  จันทราชและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน         พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชก าหนดฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์การเกิดและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) พบว่ามีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นวงกว้างในพ้ืนที่หลายจังหวัด อีกทั้งมีรายงานการ
เสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่โรงเรียน จึงเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติ ซึ่งการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า 
การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนจึงต้องมีมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จึงได้จัดท าโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)   
เพ่ือควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งรับการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต 
๑. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
๒. เพื่อท าการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

๒.๒ ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 
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๒. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียน จ านวน ๒๑๖ คน 
  ๒ .ครูและบุคลากร จ านวน ๑๘ คน 
 เชิงคุณภาพ 

๑. ครู บุคลากร และนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าใจและสามารถป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

 
4. .กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน  
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม

โครงการ  
๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

๒๐ เม.ย ๖๔ 
๒๐ เม.ย ๖๔ 
 
๒๑ เม.ย ๖๔ 

นางรัตนาวรรณ  
จันทราชและคณะ 

๔. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

นางรัตนาวรรณ  
จันทราชและคณะ 

๕. กิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) 
  ๕.๑ จัดสถานที่เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) โดยมีระยะห่าง ๑ – ๒ เมตร 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

นางรัตนาวรรณ  
จันทราชและคณะ 

๖. กิจกรรมให้ความรู้ 
   ๖.๑  ไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
   ๖.๒ โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องวิธีการล้างมือ 
   ๖.๓ โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องหลัก ๕ ประการ สู่
อาหารปลอดภัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 

งานอนามัย 
 
 
 
 
 
 

6.4 คู่มือความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ส าหรับผู้ปกครอง 

  

๗. สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลต่อ
กองทุนสุขภาพ 

 นางรัตนาวรรณ  
จันทราชและคณะ 
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๕. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

๑ 
 

กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์  

- 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ พ.ค. ๖๔ – 
มี.ค. ๖๕ 

งานพัสดุ 

๒ กิจกรรมพบปะระหว่าง
โรงเรียนกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

- - - - พ.ค. ๖๔ – 
มี.ค. ๖๕ 
 

คณะครู 
ทุกคน 

๓ กิจกรรมวัดผล
ประเมินผล 

- - - - มี.ค. ๖๕ 
 

นางรัตนาวรรณ 
จันทราช 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ๑๐,๐๐๐   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้/ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
  เชิงปริมาณ 
   ๑. ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร 
ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) 
   ๒. พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ของผู้ปกครอง นักเรียน ครู
และบุคลากร 
เชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตามหลักสูตรในช่วงโรงเรียนปิดใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
การสังเกต 
 
 
 
 
 
 
การสังเกต 
 

 
แบบบันทึกการการสังเกต 
 
 
 
 
 
 
แบบบันทึกการการสังเกต 
 
 

 
๗. งบประมาณ  

๗.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ านวนเงินทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐ บาท  
๗.๒ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  จ านวนเงินทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐ บาท  
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๘.๒.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
 

 
                                        (ลงชื่อ)…………………………………………….. ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                                       (นางรัตนาวรรณ จันทราช) 
                          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
                                        (ลงชื่อ) ……………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                                      (นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
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โครงการ      โรงเรียนสุจริต 
สนองนโยบาย      สพฐ. ข้อที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   กลยุทธ์สพป.ชบ. ๑ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
      กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา  

              เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ           
                                           สถานศึกษา และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้   มาตรฐานที่ ๑ ตบช.ที่ ๑ , ๒ 
      มาตรฐานที่ ๒ ตบช.ที่ ๑, ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ 
        มาตรฐานที่ ๓ ตบช.ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕  
ลักษณะกิจกรรม      โครงการต่อเนื่อง 
งานบริหารที่รับผิดชอบ          บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ               นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา 
ระยะเวลาด าเนินงาน          ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้คนนิยมความสะดวกสบาย  
รวดเร็ว พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ท าให้สังคมเกิดความ
เสื่อมโทรม มีผลกระทบต่อจิตใจ และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม หากไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่
ปลูกฝังจิตส านึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะท าให้นักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้ และตาม
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตราที่ ๖ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมใน
การด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา ๒๔(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้อย่างทั่วถึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักดี รักงาน รักถ่ิน รักอ่านมีความสุข รักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยในปัจจุบันสภาพศีลธรรมในหมู่นักเรียนได้เสื่อมถอยลงอันเป็นผลมาจาก
ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี การแพร่ขยายของอารยธรรมตะวันตก และปัญหาด้านตัวนักเรียนเอง เช่นสภาพ
ความเป็นอยู่ การขาดจิตสาธารณะ ขาดความซื่อสัตย์ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดระเบียบวินัย เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาสังคมอ่ืนๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว และปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย การแก้ปัญหา
ต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถท าให้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรมของนักเรียนควบคู่ไป
ด้วย 
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 จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพ้ืนฐานความสุจริตด้วยกิจกรรม
ประจ าวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมที่นักเรียนท าเป็นประจ าวันเพ่ือให้นักเรียนมี ความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม12 ประการ ให้ความส าคัญหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุขท้ังปวง รวมถึงการปลูกฝัง ค่านิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องของนักเรียน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ แก่นักเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนอยู่อย่างมีสติ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองดีของสังคม 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีวินัย มีความรับผิดชอบร้อยละ ๙๐ 

๓.๑.๒  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีความซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๓  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนรู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๔  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนรู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้ทีพระคุณ                 

        ร้อยละ ๙๐  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

     ๓.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
๓.๒.๒  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๓.๒.๓  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนรู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา  
๓.๒.๔  นักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านคลองตะเคียนรู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้ทีพระคุณ 
๓.๒.๕  นักเรียนและครู มีความตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกในหลักของ 

ค่านิยม ๑๒  ประการ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
๓.๒.๖  นักเรียนมีความภาคภูมิใจการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงานการ  
ระยะเวลา พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน/วัดหรือส านักสงฆ์บริเวณใกล้เคียง 
 

๖.  งบประมาณการด าเนินการ 
         ๖.๑ งบประมาณจ านวน    ๙๒,๖00      บาท  
         ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
              เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน   จ านวน     ๓๒,๖00      บาท  

               เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน     ๖๐,๐00      บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เรียนดี 
- กิจกรรมอ่านคลอง เขียนคล่อง 

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET,NT 

- กิจกรรม English on Friday. 

- กิจกรรม English in Everyday Life. 

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนว STEM 
Education 

- กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 

- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

 
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
น.ส. พรรณิกา  
 
น.ส. อิษฎาอร   
น.ส. พิมพ์พิชชา 
น.ส. กานติมา 
 
น.ส. ประภัสสร 
 
 
น.ส. อิษฎาอร   
น.ส. ปภสัสร 
นายธีรวัฒน ์

๒ กิจกรรมเด่น 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการมีงานท า 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมต้ายภัยยาเสพติด 

 
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
น.ส.ชไมพร  
น.ส.กาญจนรัตน์  
น.ส.ปวีณา  

๓ เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
น.ส.จิรประภา 
น.ส.พรรณิกา  

๔ น าชุมชน 
- โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
นางรัตนาวรรณ 
นายธีรวัฒน ์
น.ส.สถาพร  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ เรียนดี 
- กิจกรรมอ่านคลอง เขียนคล่อง 

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ O-NET,NT 

- กิจกรรม English on Friday. 

- กิจกรรม English in 
Everyday Life. 

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ตามแนว STEM 
Education 

- กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบเวท
คณิต 

- กิจกรรมส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒ กิจกรรมเด่น 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและ
การมีงานท า 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมต้ายภัยยาเสพติด 

 
- 
 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๖๐,000 
1,500 

 
- 
 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๖๐,000 
1,500 

 
- 
 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๖๐,000 
1,500 

๓ เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 

1,000 
4,800 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 

1,000 
4,800 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 

1,000 
4,800 

๔ น าชุมชน 
- โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 
- 
- 
- 

 
- 

6,300 
1,000 

 
- 
- 
- 

 
- 

6,300 
1,000 

 
- 
- 
- 

 
- 

6,300 
1,000 

 รวม - ๙๒,๖00 - ๙๒,๖00 - ๙๒,๖00 
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๗. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนเกิดความสนให้ความส าคัญหลักธรรม               
ค าสอนในพระพุทธศาสนา ร้อยละ ๙๐ 
๓. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 
ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมร้อยละ ๙๐ 
๔. นักเรียนมีจิตส านึกและสามารถประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักของค่านิยม ๑๒ ประการ ได้ร้อยละ ๙๐ 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบบันทึก 
๓. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๘.๑  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
๘.๒  นักเรียนรู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๘.๓  มีส านึกในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
๘.๔  นักเรียนรู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอาสา 
 

 
 
 
     ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม    
                          (นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา)                       
            ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน                  
 
 

 ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม    
                        (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน   
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โครงการ             กิจกรรมทัศนศึกษา  (ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
สนองนโยบาย               ยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ 2 
     กลยุทธ์สพป.ชบ. 1   ที่ ๓ 
                        กลยุทธ์โรงเรียน       ที ่๒           
กลุ่มงาน   งานบริหารงานทั่วไป     
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา 
ลักษณะโครงการ   โครงการเฉพาะ 

งานบริหารที่รับผิดชอบ    งานนโยบายและจุดเน้น 
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และ (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมแห่งการเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  อีกทั้งรัฐบาลด าเนินกลยุทธ์เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ๔  กิจกรรมคือ การเข้าค่ายวิชาการ, การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม, 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทัศนศึกษา  เพ่ือสนองกลยุทธ์ดังกล่าวโรงเรียนจึงจัดโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง หรือศึกษาจากผู้มีความรู้เฉพาะด้าน
นั้นๆ  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ 
๒.  เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓.  เพ่ือสร้างเสริมทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและน าไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
   เชิงคุณภาพ นักเรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงานและระยะเวลา  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น 
    - ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ 
    - น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
      * ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ 
      * ช่วงชั้นที่ ๑ ประถมศึกษาตอนต้น 
      * ช่วงชั้นที่ ๒ ประถมศึกษาตอนปลาย 
      * ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
๕. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ 
      *  ชั้นอนุบาล 
      *  ช่วงชั้นที่ ๑ 
      *  ช่วงชั้นที่ ๒ 
      *  ช่วงชั้นที่ ๓ 

เม.ย. ๖๔ 
เม.ย. ๖๔ 
เม.ย.  ๖๔ 

 
พ.ค. – ส.ค. ๖๔ 
ก.ย. – ต.ค. ๖๔ 

 
ธ.ค. ๖๔ 
ธ.ค. ๖๔ 
ธ.ค. ๖๔ 
ธ.ค. ๖๔ 

 
ธ.ค.๖๔– มี.ค.๖๕ 
ธ.ค.๖๔– มี.ค.๖๕ 
ธ.ค.๖๔– มี.ค.๖๕ 
ธ.ค.๖๔– มี.ค.๖๕ 

นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
ครูแต่ละสายชั้น 
ครูแต่ละสายชั้น 
ครูแต่ละสายชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา และผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา และผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา และผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา และผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 

 
๕. งบประมาณ 
              ได้งบประมาณจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกข้ัน
พ้ืนฐาน  ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนงานฝ่ายวิชาการ โดยตั้งจ่ายจากงาน
การศึกษาไม่ก าหนดระดับการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
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กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
          -  ค่าบัตรเข้าชม 
          -  ค่าพาหนะ 
          -  ค่าอาหาร 
          - ค่าน้ าดื่มและยารักษาโรค 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

รวม ๖๐,๐๐๐ - - - 
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถั่วจ่ายได้ 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือ 
๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. การปฏิบัติตามใบงาน 
๓. ความพึงพอใจของนักเรียน 

-  ส ารวจ 
-  ตรวจใบงาน 
-  สอบถาม 

-  หนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์มากข้ึน 
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้านความคิด มีความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ                
(นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา)       ( นางสาวจิรประภา คนเพียร ) 
                                              หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         ( นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
              


