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ค าน า 

          แผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา ๒๕๖5 ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ได้ด าเนินจัดท าโดยคณะ
ครูและบุคลากรทางการ กึกาา ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถาน กึกาาขั้นพื้นฐาน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน ผลการด าเนินงานในปกการ กึกาา ๒๕๖4 ท่ีผ่านมา  
และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการ กึกาาตามมาตรฐาน ซก่งมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน พร้อมท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการ กึกาาชาติ มาตรฐานการ กึกาาของส านักงานคณะกรรมการ
การ กึกาาข้ันพื้นฐาน นโยบายส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน ปกงบประมาณ พ.ึ. 2565 - 
2566 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธึาสตร์ชาติ ( พ.ึ.2561 - 2580) รวมทั้งนโยบายของส านักงานเขต
พื้นท่ีการ กึกาาประถม กึกาาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ขอขอบพระคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

          ดังนั้นจกงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา ๒๕๖5 เล่มนี้ จะเป็นกรอบในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ กึกาาของผู้เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การ กึกาาเป็นอย่างดี 
 
       โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

                เมาายน  ๒๕๖5 
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ประวัติโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

ประวัตโิรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ก่อต้ังเมื่อวันท่ี ๑๕ เมาายน พ.ึ. ๒๕๑๗ ท่ีหมู่ ๑๐ ต าบลวังเย็น  
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการน าของนายยงยุทธ ธรรมรัตนานันท์ และชาวบ้าน โดยใช้
ท่ีดินป่าสงวน ๑๐ ไร่  และนายประเทือง บุญประดับ ได้มอบให้อีก ๑๐ ไร่ รวมพื้นท่ี ๒๐ ไร่ ได้รับเงิน
บริจาค ๒๓,๓๑๐ บาท โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์” และมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี ๑๕ เมาายน พ.ึ. ๒๕๑๗ 
          พ.ึ. ๒๕๒๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดสรรงบประมาณจ านวน ๓๖๔,๐๐๐  
บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จ านวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ชาวบ้านบริจาคสมทบอีก ๔๐๐,๐๐๐  
บาท เปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๑ – ๔   
 พ.ึ. ๒๕๒๙ ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๖ จ านวน ๑ หลัง 
   พ.ึ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน ๖,๐๙๘,๐๐๐  บาท ก่อสร้างอาคารแบบ    
๒/๒๘ จ านวน ๑ หลัง 
          ปัจจุบันมีนางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการ กึกาา ๑๖ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างนักการ ภารโรง ๑ คน  
เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปกท่ี ๒ ถกงช้ันมัธยม กึกาาปกท่ี ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมให้
นักเรียนปฐมวัยเข้าเรียนต่อระดับประถม กึกาา บริการทางการ กึกาาให้กับนักเรียนระดับประถม กึกาา  
และขยายโอกาสทางการ กึกาาให้นักเรียนระดับมัธยม กึกาาตอนต้น   
 

สภาพชุมชนโดยรวม 
          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักาณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม เส้นทางการคมนาคมเป็นถนน ลาด
ยางผ่าน ๒ สาย ได้แก่ สายจากส่ีแยกทุ่งสะเดา(บริเวณหน้าอ าเภอแปลงยาว) ผ่านไปต าบลหนองไม้แก่น  
และสายแยกจากต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต ผ่านไปยังบ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์ ชุมชนรอบ
โรงเรียนเป็นร้านค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภค มีประชากรประมาณ ๔,๐๐๐ คน สถานท่ีส าคัญใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดไทรทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านไทรทอง ส านักงาน
เทึบาลต าบลวังเย็น และส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน
คือเกาตรกรรม โดยประกอบอาชีพท าไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย ไร่สับปะรด สวนยางพารา สวนปาล์ม
น้ ามัน สวนผลไม้ สวนผัก ท านา และรับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่ นับถือึาสนาพุทธ ประเพณีและ
ึิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ การท าบุญทุกวันพระ การท าบุญตามวันส าคัญทาง
ึาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรราา วันออกพรราามีการตักบาตรเทโว และวันส าคัญอื่นๆ โดยมี
ประชาชน ชุมชน และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการ กึกาาระดับ



๒ 
 

การ กึกาาภาคบังคับ และมีจบการ กึกาาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีประมาณร้อยละ  ๕.๐๐  
ฐานะทางเึราฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปกประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  ๓  คน 

 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาสทางการจัดการ กึกาาของโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน วัดไทรทอง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลไทรทอง รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทึบาล
ต าบลวังเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น ในภาคเอกชนได้แก่ มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังาี  
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ี กลุ่มแม่บ้านและสมาคมต่างๆ สวนพระพุทธประวัติวัดโกรกแก้ววง
พระจันทร์ พลับพลาสมเด็จย่าวัดไทรทอง สวนไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณห์หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ าเภอแปลงยาว พิพิธภัณฑ์วิทยาึาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือึรีราชาจังหวัดชลบุรี พิพิธภัณฑ์วิทยาึาสตร์จังหวัด
ปทุมธานี เป็นต้น 
 ข้อจ ากัดในการจัดการ กึกาาของโรงเรียน ครูผู้สอนจะไม่เพียงพอทุกปกการ กึกาาเนื่องจากครูย้าย
กลับภูมิล าเนาอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาครอบครัวนักเรียนทางด้านการหย่าร้าง ท้ิงให้บุตรอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย  
โดยท่ีบิดา มารดาไปมีครอบครัวใหม่ไม่กลับมาดูแลบุตร ปล่อยให้เป็นภาระของผู้ปกครอง นักเรียนจกงขาด
ความอบอุ่นในครอบครัว ไม่มีผู้ให้การอบรมส่ังสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีใครดูแลในเรื่องความ
เป็นอยู่และการเรียนของนักเรียน เป็นต้น ซก่งปัญหาเหล่านี้ ทางโรงเรียนได้หาวิธีแก้ไขในแต่ละกรณีใน
เบ้ืองต้นแล้ว แต่อาจจะไม่ต่อเนื่องจนได้ผลดีเท่าทท่ีควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๓ 
 

ข้อมูลบุคลากร 
โรงเรียนไทรทองอุปถมัภ์ 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิกากรศึกษา / วิชาเอก 
ความสามารถ

พิเศษ 
 

๓๔๙๒ 
๒๔๙ 
๓๑๗ 
๗๔๗ 
๙๒๗ 

๑๐๐๕ 
๑๒๗๕ 
๓๓๐๒ 
๓๔๙๓ 
๓๔๙๔ 
3497 

 
๓๔๙๘ 
๓๔๙๙ 
๓๕๐๒ 
4004 

พ.๓๐๑๓๖๒ 
จ.๒๑๐๑๓๗๗ 
จ.๑๒๐๐๔๒๖ 

 

น.ส.กัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข 
นายมนัส แดงวิไล 
น.ส.อาภาภรณ์ เฉยกลาง 
น.ส.รดา พิมพาวัฒน์ 
น.ส.ดวงตา บุญประดับ 
น.ส.วนิสา โพธิมากูล 
น.ส.กรชนก พรทวีสุข 
นายคงสิทธ์ิ อิทธโยภาสกุล 
นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์ 
น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง 
นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ 
ณ มหาสารคาม 
นางเตือนใจ สุนทรชัย 
นายณัฐพงา์ พรมเหมา 
นายวิเชียร พูลสวัสด์ิ 
นางสาวบุาบงร์ บุกรอ 
นายวีระพันธ์ นางแล 
นายึุภกิจ วิเชียร 
นายวันชัย ปาลแดน 

 

ผู้อ านวยการ   
คร ูคึ.๓ 
ครู คึ.1 
ครู คึ.1 
ครู คึ.๒ 
ครู คึ.2 
คร ูคึ.๑ 
คร ูคึ.๑ 
คร ูคึ.๓ 
ครู คึ.๒ 
ครูผูช้่วย 

 
ครู คึ.๓ 
ครู คึ.1 
ครู คึ.๓ 
ครูผูช้่วย 

พนักงานราชการ 
จนท.ธุรการ 

นักการภารโรง 

 

ึา.ม./การบริหารการึกกาา 
ค.บ./การประถมึกกาา 
ค.บ./พลึกกาา 
ค.บ./การึกกาาปฐมวัย 
ค.บ./การประถมึกกาา 
ค.บ./การึกกาาปฐมวัย 
วท.บ./เคมี 
วท.ม./คณิตึาสตร์ประกันชีวิต 
ป.บัณฑิต/บริหารการึกกาา 
ึา.ม./การบริหารการึกกาา 
ค.บ./คอมพิวเตอร์ 
 
ค.บ./ภูมิึาสตร ์
ึป.บ./ดุริยางคึาสตร ์
ค.บ./ภาาาไทย 
ค.บ./ภาาาไทย 
ค.บ./การึกกาานอกระบบ 
บธ.บ./การจัดการอุตสาหกรรม 
ม.  ๓ 

 

ลูกเสือ(W.B.) 
ลูกเสือ(L.T.) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

ลูกเสือ(W.B.) 
ลูกเสือ(W.B.) 

- 
- 

ช่างไม้  ช่างปูน 

 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 -  จ านวนเต็ม ตามเกณฑ์ กคึ.   ๑6  อัตรา 
 -  อัตราต าแหน่งท่ีปฏิบัติราชการอยู่ขณะนี้  14  อัตรา 
 -  อัตราต่ ากว่าเกณฑ์     2   อัตรา 

 
 
 
 
 



๔ 
 

ข้อมูลนกัเรยีน 
โรงเรียนไทรทองอุปถมัภ์ 

 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2565 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น/ที่ปรึกษา 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๒ 10 17 27 นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์30 
อนุบาล  ๓ 11 8 19 นางสาววนิสา  โพธิมากูล29 

รวมชั้นอนุบาล 21 25 46  
ประถม กึกาาปกท่ี  ๑ 19 14 33 นางสาวดวงตา  บุญประดับ 
ประถม กึกาาปกท่ี  ๒ 6 9 15 นางสาวบุาบงร์ บุกรอ27 
ประถม กึกาาปกท่ี  ๓ 10 11 21 นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ประถม กึกาาปกท่ี  ๔ 10 13 23 นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง 

ประถม กึกาาปกท่ี  ๕ 17 19 36 
นางสาวอาภาภร  เฉยกลาง 
นายวีระพนัธ์  นางแล 

ประถม กึกาาปกท่ี  ๖ 17 14 31 
นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ 
ณ มหาสารคาม 

รวมชั้นประถมศึกษา 79 80 159  
มัธยม กึกาาปกท่ี  ๑ 11 13 24 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 

มัธยม กึกาาปกท่ี  ๒ 12 7 19 
นายมนัส แดงวิไล 
นายณัฐพงา์  พรมเหมา 

มัธยม กึกาาปกท่ี  ๓ 12 11 23 
นางเตือนใจ  สุนทรชัย 
นางสาวกรชนก  พรทวีสุข 

รวมชั้นมัธยมศึกษา 35 31 66  
รวมทั้งสิ้น 135 136 271  

 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

 
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 
              ช่ือโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๘ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการ กึกาาประถม กึกาาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล  
๒ ถกง ช้ันมัธยม กึกาา ปกท่ี ๓ มีเนื้อท่ีขนาด ๒๐ ไร่ - งาน - ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการหมู่ท่ี ๙, ๑๐, ๑๑  
ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ข้อมูลนักเรียน 
  เปิดสอนต้ังแต่ระดับการ กึกาาปฐมวัยถกงระดับมัธยม กึกาาตอนต้น 
  การ กึกาาปฐมวัย จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๔6 คน 
  ประถม กึกาา จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ๑59 คน 
  มัธยม กึกาา จ านวนนักเรียนท้ังหมด 66 คน 
 ข้อมูลครูและบุคลกรทางการ กึกาา      
  การ กึกาาปฐมวัย   สัดส่วนของนักเรียน : ครู = ๒3 : ๑ 
     สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง = ๒3 : ๑ 
     จ านวนครูครบช้ันเรียน 
     ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย  ๒๙  ช่ัวโมง : สัปดาห์ 
  ประถม กึกาา  สัดส่วนของนักเรียน : ครู = ๒0 : ๑ 
     สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง = 27 : ๑ 
     จ านวนครูครบช้ันเรียน 
     ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย  ๒4  ช่ัวโมง : สัปดาห์ 
  มัธยม กึกาา  สัดส่วนของนักเรียน : ครู = ๑๔ : ๑ 
     สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง = 22  : ๑ 
     จ านวนครูครบช้ันเรียน 
     ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย  ๒4  ช่ัวโมง : สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“ความรู้คู่ความดี” 

 
วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน 

โรงเรียนไทรทองอุปถมัภ์ 
 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม  ปลูกฝังค่านิยมความพอเพียง  
คู่เคียงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

 
พันธกิจ 

โรงเรียนไทรทองอุปถมัภ์ 
 
 

๑. จัดการ กึกาาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาึักยภาพผู้เรียนมุ่งเน้นทักาะชีวิตและ
ทักาะอาชีพ 

๒. พัฒนาสถานึกกาาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการ กึกาาและ
ระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

๔. พัฒนา ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยยกดหลักพุทธธรรม และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 

๕. พัฒนา ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ กึกาาให้มีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๖. พัฒนาผู้เรียนให้เห็นรู้รักา์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๗. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 



๗ 
 

 
เป้าประสงค ์

ของโรงเรยีนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ กึกาาขั้นพื้นฐาน มีทักาะชีวิต และทักาะอาชีพ 
๒. สถานึกกาามีแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาถ 
๓. ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทึภายในโรงเรียน 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ยกดมั่นในหลักพุทธธรรม และด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
๕. ครูและบุคลากรทางการ กึกาามีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๖. ผู้เรียนเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
๗. สถานึกกาามีระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 

อัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

“มารยาทดี  สามัคคี  มีวินัย” 
 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“บริการชุมชน  สนใจกีฬา  บรรยากาึดี” 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
กลยุทธ์ 

โรงเรียนไทรทองอุปถมัภ์ 
 
 
๑. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑.๑ จัดท าหลักสูตรสถาน กึกาาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ กึกาาข้ันพื้นฐาน 
๑.๒ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ กึกาาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๓ จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาึท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านึิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 
๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาทักาะด้านการคิดค านวณ และทักาะด้านภาาาต่างประเทึ 
๑.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักาะชีวิต และทักาะอาชีพ 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักึาสนา ยกดหลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต 
๒.๒ ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหา

ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาของท้องถิ่น 
 

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
๓.๑ พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๓.๒ ส่งเสริมครูและบุคคลกรทางการ กึกาาใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาส่ือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียน 
๓.๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน 

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
๔.๑ ประสานความร่วมมือกับชุมชน  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
๔.๒ บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

 



๙ 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก   
ด้านโอกาส 
๑. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1.1 ความเช่ือมั่นต่อบุคลากรในโรงเรียน ท าให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
1.2 ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรยีน ท าให้โรงเรียนจัดการ กึกาาดีขก้น เช่น  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น 
1.3 ชุมชนเห็นความส าคัญของการ กึกาาส่งผลให้นักเรียนท่ีจบการ กึกาาช้ันมัธยม กึกาาปกท่ี ๓ 

ได้ กึกาาต่อในระดับท่ีสูงขก้น 
1.4 กิจกรรมวันส าคัญทางึาสนาของวัดในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับึาสน และ

ึิลปวัฒนธรรม ท าให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และึีลธรรม 
๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

2.1 ประชากรในชุมชนใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิติประจ าวัน ส่งผลให้โรงเรียนจัด
ประสบการณ์และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับความท่ี
หลากหลาย มีการ กึกาาก้าวหน้า 

2.3 มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขก้น 

๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ ประชาชนในท้องถิ่นได้จัดให้มีกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในการประกอบ

อาชีพ ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขก้น นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 
๓.๒ ชุมชนร่วมระดมทุนทรัพย์ช่วยสนับสนุนการ กึกาาของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีการพฒันา

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในอนาคต 
๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

๔.๑ การปฏิรูปการ กึกาาท าให้ครูกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน โดยยกดผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ ส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามึักยภาพ 

๔.๒ ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญของโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน  
วัสดุอุปกรณ์ ท าให้การจัดการ กึกาาของโรงเรียนมปีระสิทธิภาพ 

๔.๓ การกระจายอ านาจของการ กึกาาตามพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติ พ.ึ. ๒๕๔0 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ึ. ๒๕๔๕ ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิึ
ทางการจัดการ กึกาาของโรงเรียน  

 
 



๑๐ 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก   
ด้านอุปสรรค 
๑. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

๑.๑ ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง ต้องย้ายถ่ินฐานเพื่อไปท ากินท่ีอื่น ส่งผลให้นักเรียน
เรียนไม่ต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง 

๑.๒ ผู้ปกครองบางส่วนด่ืมสุรา เล่นการพนัน ทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว 

๑.๓ การหย่าร้างของผู้ปกครองท าให้นักเรียนต้องอาึัยอยู่กับคนอื่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ ท าให้
มีผลการเรียนต่ าและมีพฤติกรรมท่ีไม่พกงประสงค์ 

๑.๔ ผู้ปกครองมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ กึกาา 
๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

๒.๑ การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมีผลกระทบต่อค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนจกงมีค่าใช้จ่ายสูงขก้น 
๒.๒ โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
๒.๓ เทคโนโลยีมีส่ือภาพบางชนิดไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ส่งผลให้น าแบบอย่างท่ีไม่ดีไปฏิบัติ 

๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ ในสภาพวะเึราฐกิจปัจจุบัน งบประมาณจากต้นสังกัดท่ีได้รับมาไม่เพียงพอกับความต้องการ 
๓.๒ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาเึราฐกิจในครอบครัว ก่อให้เกิดภาระท่ีโรงเรียน

ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือ 
๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

๔.๑ นโยบายการจัดการ กึกาาเปล่ียนแปลงบ่อย ปรับตัวไม่ทัน ไม่ทราบทิึทางท่ีแน่นอน ท าให้
โรงเรียนไม่สามารถท่ีจะปรับตัวและเตรียมการได้ทัน 

๔.๒ ระเบียบบางเรื่องก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติตนของครู ท าให้การพัฒนานักเรียนท าได้ใน
ข้อจ ากัดตามระเบียบ เช่น ระเบียบว่าด้วยการลงโทา(ห้ามเฆี่ยนตี) ท าให้นักเรียนขาด
ระเบียบวินัย 

 
สภาพแวดล้อมภายใน   

ด้านจดุแข็ง 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 

๑.๑ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีถูกต้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัึน์ นโยบายและภารกิจท่ีชัดเจน ผู้บริหารแบ่งงานให้บุคลากร
อย่างชัดเจน ท าให้โรงเรียนมีทิึทางในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะครูทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพดีขก้น 

๑.๔ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการทางราชการทุกปก และมีการรายงานพัฒนาคุณภาพทางการ กึกาา
ทุกปก เพื่อเสนอโครงการใหม่ ๆ 



๑๑ 
 

๒. ด้านการผลิตและบริการ 
๒.๑ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้บริการด้านอาคารสถานท่ี การให้ค าปรกกาาบุคลากร และ

วัสดุอุปกรณ์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินการ 
๒.๒ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์

ท้ังกายและใจ 
๒.๓ โรงเรียนจัดการ กึกาาข้ันพื้นฐาน ๓ ระดับคือ ปฐมวัย ประถม กึกาา และมัธยม กึกาา

ตอนต้น เพื่อสนองความต้องการของสังคม และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนครบทุกคน 
๒.๔ โรงเรียนจัดหาทุนการ กึกาาให้กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี 

เป็นประจ าทุกปก 
๒.๕ การให้บริการแนะแนวการ กึกาาต่อแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีแนวทางการ กึกาาต่อทีชัดเจน 

๓. ด้านบุคลากร 
๓.๑ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และเห็นความส าคัญของการจัดการ กึกาาตาม

แนวปฏิรูปการเรียนรู้ มีความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โครงการต่าง ๆ 
ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

๓.๒ การปฏิบัติตนของผู้บริหาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพ 

๓.๓ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท าให้โรงเรียน
ไม่ประสบปัญหาอันเกิดจากบุคลากร 

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในการ กึกาา เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
๔. ด้านการเงิน 

๔.๑ โรงเรียนวิเคราะห์ภารกิจ การใช้เงินให้ตรงวัตถุประสงค์ และเกิดประโยยน์คุ้มค่าท่ีสุด จกง
สามารถใช้งบประมาณพัฒนางานได้มาก 

๔.๒ โรงเรียนจัดท าบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ ท าให้สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการ กึาาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ การบริหารการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ท าให้ชุมชนเกิดความ
เช่ือมั่น ึรัทธาและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

๕. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
๕.๑ โรงเรียนจัดบริเวณสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมได้สวยงาม ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
๕.๒ โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุพ.ึ. ๒๕๓๕  ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕.๓ โรงเรียนจัดท าทะเบียนรับ จ่าย วัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ท าให้ได้ใช้

วัสดุครุภัณฑ์ตามความต้องการ  
๖. ด้านการบริหารจัดการ 

๖.๑ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถาน กึกาาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การ กึกาา ท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การ กึกาาได้สูงขก้น 

 



๑๒ 
 

๖.๒ ขุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน ท าให้
เกิดความเช่ือมั่นในการบริหารงานของโรงเรียน 

๖.๓ โรงเรียนด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 
สภาพแวดล้อมภายใน   

ด้านจดุอ่อน 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 

๑.๑ โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการไว้ ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ เนื่องจากงานเร่งด่วนเพื่อ
ตอบสนองหน่วยงานระดับสูง ท าให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

๑.๒ นโยบายการกระจายอ านาจให้ครูรับผิดขอบงานอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่การเรียนการสอน ท าให้
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง 

๑.๓ การแบ่งงานรับผิดชอบซ้ าซ้อนกันหลายฝ่าย ท าให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัวและล่าช้า 
๒. ด้านการผลิตและบริการ 

๒.๑ โรงเรียนยงัไม่ด าเนินการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเึา ส่งผลให้นักเรียนขาด
โอกาสในการพัฒนาึักยภาพของตนเอง 

๒.๒ การบริการห้องสมุดยังไม่เพียงพอกับความต้องการของครู นักเรียน ส่งผลให้ครูและนักเรียน
ไม่สะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ 

๓. ด้านบุคลากร 
๓.๑ บุคลากราต้องรับผิดชอบต่องานหลายหน้าท่ี มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย ส่งผลให้การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ไม่เต็มท่ี 
๓.๒ ผู้บริหารมีภาระงานท่ีต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก ขาดการก ากับ ติดตาม 

ดูแลงานให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้งานโครงการไม่ต่อเนื่อง 
๓.๓ ขาดบุคลากรบางสาขาวิชา เป็นผลให้ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาตามึักยภาพของผู้เรียนลดลง 

๔. ด้านการเงิน 
๔.๑ งบประมาณจากต้นสังกัด ถูกก าหนดกรอบการใช้เงินไม่ตรงกับปัญหา และความต้องการ

ของโรงเรียน การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่สนองต่อการพัฒนาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
๔.๒ โรงเรียนอยู่ในเขตชนบท มีรายได้น้อย ท าให้มีการระดมทุนและทรัพยากรจากชุมชนได้น้อย 

ส่งผลกระทบให้โรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนา 
๕. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

๕.๑ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไม่ท่ัวถกง 

๕.๒ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
๕.๓ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีกรใช้งานมานานขาดการดูแล ท าให้เส่ือมสภาพและช ารุด 

ส่งผลกระทบต่อการจัดกระบวนการเรียนรู ้
๕.๔ การจัดซื้อ จัดจ้าง ยังติดกับระเบียบ ไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน มีผลท าให้ได้วัสดุ 

อุปกรณ์ล่าช้า และคุณภาพไม่ดี 



๑๓ 
 

๖. ด้านการบริหารจัดการ 
๖.๑ ระบบการจัดสรรงบประมาณ มีข้ันตอนในการด าเนินงานมาก ท าให้ขาดความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการ 
๖.๒ โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทึไม่สมบูรณ์ ท าให้ขาดข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์

ทางการบริหารจัดการ 
 
 
 

 
งบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖5 

 
 

งบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 

งบประมาณ งบการจัดการเรียนการสอน งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 

งบเหลือจ่ายปี ๒๕๖4 278,504.29 227,063.39 505,567.68 
งบประมาณปี ๒๕๖5 677,300.00 154,180.00 831,480.00 
ยอดต้ังงบประมาณ 892,000.00 311,000.00 1,203,000.00 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 

     
 
           
                     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
(นำงสำวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

ชุมชน / เทศบำล / ผู้ปกครอง 
 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๑. น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง 
๒. น.ส.สุนิสำ บินยูซบ 
๓. นำยวิเชียร พูลสวัสด์ิ 
๔. น.ส.ดวงตำ บุญประดับ 
๕. น.ส.กรชนก พรทวีสุข 
๖. นำยณัฐพงษ์ พรมเหมำ 
๗. นำยวีระพันธ์ นำงแล 
๘. นำยมนัส แดงวิไล 
๙. น.ส.รดำ พิมพำวัฒน์ 
๑๐. น.ส.อำภำภรณ์ เฉยกลำง 
๑๑. นำยเปรมปรำโมทย์ ภวภู

ตำนนน์ ณ มหำสำรคำม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑. นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนนท์ 
๒. น.ส.ดวงตำ บุญประดับ 
๓. นำงเตือนใจ สุนทรชัย 
๔. น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง 
๕. น.ส.กรชนก พรทวีสุข 
 

กลุ่มบริหารบุคคล 
๑. น.ส.ดวงตำ บุญประดับ 
๒. นำยมนัส แดงวิไล 
๓. นำยวิเชียร พูลสวัสด์ิ 
๔. น.ส.บุษบงร์ บุกรอ 
๕. น.ส.รดำ พิมพำวัฒน์ 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๑. นำยคงสิทธิ์ อิทธโยภำสกุล 
๒. น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง 
๓. นำยมนัส แดงวิไล 
๔. นำงเตือนใจ สุนทรชัย 
๕. น.ส.วนิสำ โพธิมำกูล 
๖. นำยเปรมปรำโมทย์ ภวภู

ตำนนน์ ณ มหำสำรคำม 

ภำรกิจ – แผนงำน / โครงกำร 
 

ภำรกิจ – แผนงำน / โครงกำร 
 

นักเรียนมีคุณภำพตำมจุดหมำยของหลักสูตร 
เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข 

 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

โครงการ 01  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองนโยบายของสพฐ.(ป๒ี๕๖๔)  
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. ด้านโอกาส (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)  
       ด้านคุณภาพ (3.1)(3.2)(3.3)(3.4) 

สอดคล้องประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 (ข้อ 1, 2, 8, 9, 10, 19) 
มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 , 2.5  
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 , 3.2 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่  1 (1.1, 1.2, 1.4, 1.5) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 17 พฤษภาคม  ๒๕๖5 –  31 มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานการ กึกาาขั้นพื้นฐานโดยมี
เป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ กึกาาท่ีมีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาไปสู่ึักยภาพสูงสุด
ของตน โดยเน้นให้ ผู้เรียนมีทักาะในการอ่านการเขียนการส่ือสารการคิดค านวณคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรท่ีสถาน กึกาาก าหนด กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ 
 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
 2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 
 2.7 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขก้นได้ 
 2.8 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม 
 2.9 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการส่ือสาร 
 2.10 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 2.11 เพื่อให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

2.12 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและ
ใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

 2.13 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 2.14 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.15 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 



๑๗ 
 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนสามารถพูดคุย  ซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้  ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขก้นได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการส่ือสาร ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา ร้อยละ  80 
- ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 83 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็น

แบบอย่างท่ีดีได้ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75-89.99) 
- ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90-100) 
- ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับดีเลิึ 

(ร้อยละ 75 – 89.99) 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75 -89.99) 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปเรื่อง แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นมี

ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขก้นได้ เข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและ
การส่ือสารได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถาน กึกาา กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย น าความรู้ไปปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยได้รับการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 
๔.  กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ เม.ย. ๖5 - - 
2. เสนอโครงการ พ.ค. ๖5 - - 
3. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖5 - - 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ มิ.ย. ๖5 - - 
5.  ด าเนินกิจกรรม    



๑๘ 
 

   5.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
   5.2 กิจกรรมเสริมทักาะภาาาอังกฤาและวัน

คริสต์มาส 
   5.3 กิจกรรมวันวิชาการ  
   5.4 กิจกรรมค่ายคณิตึาสตร์ 
   5.5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาึาสตร์ 
   5.6 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
   5.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักาะทาง

วิชาการ  
   5.8 กิจกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  
   5.9 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   5.10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถาน กึกาา  
   5.11 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการรู้ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) 

มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 
มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 

 
ก.พ .๖6 
ม.ค. ๖6 
ส.ค. ๖6 

มิ.ย.65 –มี.ค.66 
พ.ย-ธ.ค 65 

 
มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 
มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 

พ.ค. 65 
มิ.ย.-ก.ค.65 

 

- 
3,000 

 
6,000 

30,000 
2,000 
1,000 

10,000 
 

4,000 
3,000 

500 
40,000 

ครูบุาบงร์ 
ครูรอบรรจุ 

 
ครูดวงตา 
ครูคงสิทธิ์ 
ครูกรชนก 
ครูรอบรรจุ 
ครูจิราภรณ์ 

 
ครูเปรม 

ครูจิราภรณ์ 
ครูดวงตา 

ครูจิราภรณ์ 

6. สรุปโครงการ/รายงานผลโครงการ - 98,500 ครูจิราภรณ์ 

5. งบประมาณ  
งบประมาณท้ังหมด       98,500.-  บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)     28,500.-  บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     70,000.-  บาท 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................     - 

 
6. ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนสามารถพูดคุย ซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขก้นได้ ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการส่ือสาร ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา  ร้อยละ  80 
- ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 83 
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- ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาา  และสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็น
แบบอย่างท่ีดีได้ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75-89.99) 

- ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย  ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90-100) 
- ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับ

ดีเลิึ (ร้อยละ 75 – 89.99) 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75 -89.99) 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปเรื่อง แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นมี
ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขก้นได้  เข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและ
การส่ือสารได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถาน กึกาา กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย น าความรู้ไปปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยได้รับการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์) 
    
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
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ชื่อกิจกรรม    รักการอ่าน 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑,๒)          

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติพุทธึักราช ๒๕๔๒ มุ่งหมายผู้เรียนเป็นผู้เรียนดี เก่ง และมี
ความสุข แต่ความเก่งหรือความสามารถทางวิชาการท่ีจะได้มานั้นจ าเป็นต้องมาจากลักาณะนิสัยท่ีรักการอ่าน
รักการแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับส านักงานเขตพื้น ท่ีการ กึกาา
ประถม กึกาาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและถือเป็นหน้าท่ีของ
โรงเรียนท่ีจะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมกิจกรรมนี้ จกงเกิดขก้นเพื่อเหตุผลดังกล่าว 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
๒.๒ ผู้เรียนมีความสามรถในการเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ 

  
๓. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  ร้อยละ ๘๐  อยู่ในระดับดีขก้นไป 
๒) ผู้เรียนมีความสามรถในการเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้  ร้อยละ ๘๐  อยู่ในระดับดีขก้นไป 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ 

 
 ๔ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ 
       งบประมาณท้ังหมด                                                  -    บาท 
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)                 -    บาท 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)         - 
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                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                    - 
                     - อื่นๆ               - 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
๖.๒ ผู้เรียนมีความสามรถในการเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ 
 
 
 
                           ลงช่ือ………………….......…………......ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                           (นำงสำวบุษบงร์ บุกรอ) 
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                     (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
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ชื่อกิจกรรม    ส่งเสรมิทักษะภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 (1,19) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูขวัญหทัย เหรียญทอง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17  พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติ พุทธึักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการ กึกาา 
มาตรา 24 (5) ส่งเสริมให้ผู้สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาึ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ั งสามารถให้การวิจัยเป็นส่วนหนก่งของ
กระบวนการเรียนรู้  ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติและการประกันคุณภาพการ กึกาา
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระภาาาต่างประเทึ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  จกงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
ทักาะภาาาอังกฤาและวันคริสต์มาส โดยมุ่งให้นักเรียนมีทักาะในด้านภาาาอังกฤา และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนฝึกทักาะและพัฒนาการเรียนรู้ภาาาอังกฤา โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักาะทางภาาา การฟัง การพูด การ
อ่าน  และการเขียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาาาอังกฤา 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาาาอังกฤา ร้อยละ 82 
3.2 ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนแสดงออกถกงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าของภาาาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูขวัญหทัย 
3. ด าเนินกิจกรรม พฤาภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูขวัญหทัย 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูขวัญหทัย 
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5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด   3,000  บาท 

 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) 3,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาาาอังกฤา 
 6.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาาาอังกฤาเพิ่มขก้น 
 7.2 ผู้เรียนได้แสดงออกถกงความสามารถ ตลอดจนกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
 
 
 
 
       ลงช่ือ.............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                         (ครูขวัญหทัย เหรียญทอง ) 
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                     (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ชื่อกิจกรรม    วันวิชาการ 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่3 ข้อ(3.1) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวดวงตา  บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ก าหนดการ กึกาาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ สามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ึักยภาพสูงสุด โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักาะในการอ่าน การเขียนการส่ือสาร การคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยพัฒนาอย่างเต็มึักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

ครจัูดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรครูมีเป้าหมายในการจัดคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักาะกระบวนการของผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤึจิกายน 65–มีนาคม 66 ครูดวงตา 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูดวงตา 

  
 
 
 



๒๕ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด   6,000  บาท 

 -  งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) 6,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)  - 
 -  อื่นๆ............................................. - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

บุคลากรครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ร้อยละ 80 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

บุคลากรครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง  สามารถให้ผู้เรียนน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
      ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
             
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ชื่อกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ ( Saitong Academic Camp #2 ) 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1(18)  มาตรฐานที่ 3(1) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ 26 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
********************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการ กึกาาเพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้เรียนนั้น มีวิธีการท่ีหลากหลาย นอกจากการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนแล้วการส่งเสริมความรู้ความสามารถในการให้นักเรียนได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันในลักาณะค่ายวิชาการ
เป็นอีกวิธีหนก่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดจนฝึกให้นักเรียนได้ท างานอย่างเป็นระบบและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมค่ายเป็นอีกกิจกรรมหนก่งท่ีจะน าไปพัฒนาให้มนุาย์ได้อยู่ในสังคม ฝึก
การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงได้จัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักาะวิชาการ (Saitong Academic Camp) ครั้งท่ี 2 ขก้น โดยมีนักเรียนสองกลุ่มท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม กลุ่มแรกคือ คณะวิทยากรแกนน า ซก่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยม กึกาาปกท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยม กึกาาปก
ท่ี 2 บางส่วน กลุ่มท่ีสองคือ นักเรียนช้ันประถม กึกาาปกท่ี 6 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์และจากโรงเรียนอื่นๆใน
ละแวกใกล้เคียง ท่ีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกิจกรรมนี้ ซก่งนักเรียนท้ังสองกลุ่มนี้จะมีโอกาสร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันแก้ปัญหา และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักาะการคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังนักเรียนท่ี

ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรแกนน า และนักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม ซก่งจะต้องเป็นคนมีวินัย อดทน 
เสียสละ ตรงต่อเวลา เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่นได้ กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตึาสตร์ วิทยาึาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ     1. นักเรียนช้ัน ม.2 ม.3 และ ป.6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตึาสตร์ วิทยาึาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
 



๒๗ 
 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ เมาายน 2565 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. เสนอกิจกรรม เมาายน 2565 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
3. ขออนุมัติกิจกรรม เมาายน 2565 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักาะวิชาการ 26 – 27 มกราคม 2566 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน 2566 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 

5. งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด     30,000 บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)    - 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   30,000 บาท 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของ 80 นักเรียนช้ัน ม.2 ม.3 และ ป.6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
3. ร้อยละ 60 ของนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตึาสตร์ วิทยาึาสตร์ และเทคโนโลยี 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักาะการคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. นักเรียนได้การอยู่รว่มกัน รู้จักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นคนมีวินัย อดทน 

เสียสละ ตรงต่อเวลา เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่นได้ และกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตึาสตร์ วิทยาึาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นำยคงสิทธิ์  อิทธโยภำสกุล) 

 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 



๒๘ 
 

ชื่อกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 (1) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกรชนก พรทวีสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ 17 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานการ กึกาาขั้นพื้นฐานโดยมี
เป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้รับการ กึกาาท่ีมีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาไปสู่ึักยภาพสูงสุด
ของตน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักาะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และมีความสามารถในการคิด ท้ังการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความสามารถในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีสติและค านกงถกงความสมเหตุสมผล 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  สามารถสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เพื่อให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นกัเรียนระดับช้ัน ป.5,ป.6 และ ม.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85  
 เชิงคุณภาพ 
                     ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มิถุนายน 2565 คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม มิถุนายน 2565 กรชนก 
3. ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาึาสตร์ สิงหาคม 2565 กรชนก 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2565 กรชนก 

 
 
 
 



๒๙ 
 

5. งบประมานที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด      2,000   บาท 

 - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  2,000    บาท 
 - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       - 
 - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)         - 
 - อื่นๆ.............................................        - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  6.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียน ช้ัน ป.5,ป.6 และ ม.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
            6.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  7.2 ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีความคิดริเริ่ม  สามารถใช้เทคโนโลยี 
สร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
 
 
                                                  ลงช่ือ............................................... ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                (นางสาวกรชนก พรทวีสุข ) 

 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ชื่อกิจกรรม        กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
ภายใต้โครงการ 01 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรีย        
สอดคล้องประกันคุณภาย
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 (8,9) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17  พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

จากหลักสูตรสถาน กึกาา ในการจัดการเรียนรู้โดยยกดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มึักยภาพท้ัง 3 ด้าน คือ
ด้านความรู้ ด้านทักาะกระบวนการและด้านคุณลักาณะอันพกงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้านอย่างเต็มึักยภาพนั้นจ าเป็นต้อง มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักาณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นๆด้วย ดังนั้นจกงมีการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยการสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิาฐ์เป็นส่ือการ กึกาาเรียนรู้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ของตนเองออกมาเป็นชิ้นงาน 
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 
3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 82 สามารถน ากระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ผลงานได้ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ผลงานได้   
   
4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูเปรม 
3. ด าเนินกิจกรรม พฤาภาคม 2565 - มีนาคม 2566 ครูเปรม 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูเปรม 

 
 
 



๓๑ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด             -  บาท 

 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)           -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1 นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงานได้ ร้อยละ 82 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ของตนเองออกมาเป็นชิ้นงาน 
7.2 ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 
 

          ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                            (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ชื่อกิจกรรม        ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาย
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ข้อ (2.3) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17  พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเึราฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขก้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการ กึกาาจกงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและ
เยาวชนไทยในสถาน กึกาาให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ซก่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการ กึกาาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิึด้าน
วิชาการและมีึักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ึิลปะการแสดงและการประดิาฐ์คิดค้นต่างๆ ดังนั้นเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนซก่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทึไทยในอนาคต เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาึักยภาพสู่ความเป็นเลิึทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ จากทักาะท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักาะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการ กึกาาประถม กึกาาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในฐานะท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมการจัดการ กึกาา
ของเด็กและเยาวชนในระดับการ กึกาาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถกงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตาม
ึักยภาพของเด็กและเยาวชน จกงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงึักยภาพทางด้าน
ึิลปะและวิชาการในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ จกงได้จัดท า โครงการแข่งขันทักาะทางวิชาการงาน
ึิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็น
แบบอย่างท่ีดีได้     

                   
3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็น
แบบอย่างท่ีดีได้ ในระดับดีเลิึ(ร้อยละ 75-89.99)   

เชิงคุณภาพ    
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็น
แบบอย่างท่ีดีได้ 
 
 
 



๓๓ 
 

4. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
  

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 นางจิราภรณ์ 
3. ด าเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นางจิราภรณ์ 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน เมาายน 2566 นางจิราภรณ์ 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ     

งบประมาณท้ังหมด      10,000   บาท 
  - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) 10,000    บาท 
  - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
  - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)        - 
  - อื่นๆ.............................................       - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และใช้เป็นแบบอย่างท่ีดี
ได้ ในระดับดีเลิึ(ร้อยละ 75-89.99)  
  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
 
 
 
                                                   ลงช่ือ............................................ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                  (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ชื่อกิจกรรม        เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
สอดคล้องประกันคุณภาย
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1( 9 )และมาตรฐานที่ 3( 2 ) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดมาตรฐานการ กึกาาข้ันพื้นฐานโดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ กึกาาท่ีมีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาไปสู่ึักยภาพสูงสุดของตน โดย
เน้นให้ผู้เรียนมีทักาะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์
ตามหลักสูตรท่ีสถาน กึกาาก าหนด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการส่ือสาร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนและครูได้ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการส่ือสาร ร้อยละ 82 
เชิงคุณภาพ   

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทึในการส่ือสาร  
  

4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม  2565 - ครูเปรม 
3. ด าเนินกิจกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ พ.ค. 65 – มี.ค.66 4,000 ครูเปรม 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
 
 
 
 



๓๕ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด    4,000 บาท 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)    4,000 บาท 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน    - 
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)      - 
- อื่น.................................................    - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ และการส่ือสาร ได้ร้อยละ 82 อยู่ในระดับดี
ขก้นไป 
2. ผู้เรียนและครูได้ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
อยู่ในระดับ ดีเลิึ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ และการส่ือสาร 
2.ผู้เรียนและครูได้ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
                                                   ลงช่ือ............................................ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                           (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสรคาม) 
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ชื่อกิจกรรม        ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
สอดคล้องประกันคุณภาย
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 (1.1)   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม 2566 
************************************************************************************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดมาตรฐานการ กึกาาข้ันพื้นฐานโดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ กึกาาท่ีมีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาไปสู่ึักยภาพสูงสุดของตนเอง
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักาะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามหลักสูตรท่ีสถาน กึกาาก าหนด  

 
2.วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถาน กึกาาทุกกลุ่มสาระ 
 
3.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถาน กึกาาทุกกลุ่มสาระร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตรสถาน กึกาาก าหนด 
 
4.กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 นางจิราภรณ์ 
3. ด าเนินกิจกรรม กรกฏาคม 65 -มีนาคม 66 นางจิราภรณ์ 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เมาายน 2566 
นางจิราภรณ์ 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

5.งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด     3,000 บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   3,000 บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)    -  
- อื่นๆ.............................................   - 

 
6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถาน กึกาาทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 80 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตรสถาน กึกาาก าหนด 
 
 
 
 
                                                   ลงช่ือ............................................ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                  (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ชื่อกิจกรรม        พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาย
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ข้อ (2.3) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นางสาวดวงตา  บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดมาตรฐานการ กึกาาข้ันพื้นฐานโดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ กึกาาท่ีมีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาไปสู่ึักยภาพสูงสุดของตนโดย
เน้นให้ผู้เรียนมีทักาะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามหลักสูตรก าหนด โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดท าและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางตามท่ี สพฐ. ก าหนด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

สถาน กึกาาพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

สถาน กึกาาท่ีมีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถาน กึกาาและ
กลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
สถาน กึกาาสามารถพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและหลากหลาย ตามหลักสูตร
สถาน กึกาาและกลุ่มเป้าหมาย สามารถเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้                       

 
4. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม 2565 ครูดวงตา 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูดวงตา 

  
 



๓๙ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด    500  บาท 

 -  งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  500  บาท 
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สถาน กึกาาสามารถพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและหลากหลายตามหลักสูตร
สถาน กึกาา และกลุ่มเป้าหมายสามารถเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้บุ คลากรครูทุกคน
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

สถาน กึกาาสามารถพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและหลากหลายตามหลักสูตร
สถาน กึกาา และกลุ่มเป้าหมายสามารถเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้             

 
           
 
      ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
             
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ชื่อกิจกรรม        กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
(COVID – 19) 

ภายใต้โครงการ 01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาย
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๕) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล   

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ได้ทวีความรุนแรง
อยู่ในหลายพื้นท่ี ซก่งกระทรวง กึกาาธิการได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยทางสุขภาพและการระวังป้องกัน
นักเรียน นัก กึกาา ครูและบุคลากรทางการ กึกาาในโรงเรียนและสถาน กึกาาในก ากับของกระทรวง กึกาาธิการ 
ไม่ต้องเส่ียงภัยกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซก่งทางโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้ตระหนักถกงความ
ปลอดภัยของครู นักเรียนและบุคลากรทางการ กึกาาในการจัดการเรียนการสอน จกงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขก้นมา 

 
๒. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

      
๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัยในระดับยอดเย่ียม 

เชิงคุณภาพ 
สถาน กึกาามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๓. ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด(COVID – 19) 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 4๐,๐๐๐ คณะครูและนักเรียน 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย. 66 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
 



๔๑ 
 

๕. งบประมาณที่ได้รับ 
            งบประมาณท้ังหมด                               4๐,๐๐๐  บาท 

-  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)                 -  
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๕๐,๐๐๐  บาท 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัยในระดับยอดเย่ียม 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย  

 
           
 
      ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                    (นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์) 
             
 
    
    ลงช่ือ……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (นำงจิรำภรณ์ ปรีดำนนท์) 
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โครงการ 02  ฝึกทักษะพื้นฐานอาชพี 
สนองนโยบายของสพฐ.(ป๒ี๕๖๔)  
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส(2.2) ด้านคุณภาพ (3.3) 

สอดคล้องประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 (11) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่  ๑ (๑.๖)  ๒ (๒.๓) 
ลักษณะโครงการ (ต่อเนือ่ง) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกรชนก พรทวีสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 - มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
       พระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติ พ.ึ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ึ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดการจักการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ประสบการณ์ในการเรียนอย่างเต็มึักยภาพ ให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้โดยครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
และเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยกดผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมน าหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนจกงต้องให้ผู้เรียนมี
ทักาะในการท างาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการท างาน สามารถเป็นพื้นฐานในการเลือก กึกาาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขก้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักาะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขก้น  และเป็นการฝึกการท างานร่วมกันกับผู้อื่นมีเจต
คติท่ีดีต่องานท่ีท า และสามารถน าหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักาะพื้นฐานอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ร้อยละ 82 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักาะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  และมีเจตคติท่ีดีต่อการ างาน  พร้อมน า

หลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน มีนาคม 2565 - - 
2. เสนอโครงการ มีนาคม 2565 - - 
3. ขออนุมัติโครงการ มีนาคม 2565 - - 
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4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มีนาคม 2565 - - 
5. ด าเนินกิจกรรม    
     1. กิจกรรมเึราฐกิจพอเพียง 
     2. กิจกรรมฝึกทักาะพื้นฐานอาชีพ 

ก.ค. 65 – มี.ค.66 
ก.ค. 65 – มี.ค.66 

2,000 
20,000 

ครูอาภาภรณ์ 
ครูกรชนก 

6. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2565 22,000  
 
๕. งบประมาณที่ได้รับ       

งบประมาณทั้งหมด      22,๐๐๐   บาท 
 - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    22,๐๐๐   บาท 
 - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
 - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 

 - อื่น ๆ ……………………………… 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘2 
  6.2 นักเรียนได้ปฏิบัติฝึกทักาะพื้นฐานอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ร้อยละ 82 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีทักาะในการท างาน  ภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างาน  และน าหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
         

 
   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวกรชนก พรทวีสุข) 
           ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
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ชื่อกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพยีง 
ภายใต้โครงการ 02        โครงการฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ 
สอดคล้องประกันคุณภาพภายใน       มาตรฐานที่ ๑ (๑๑) 
ของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตโดยยกดหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง ซก่งเป็นปรัชญาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยค านกงการรู้จักพก่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและ
กระท าในส่ิงท่ีควรจะเป็น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  และความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดขก้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ ซก่ง
ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านกกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง รวมท้ังนโยบายในการปฏิรูปการ กึกาารอบท่ี ๒ 
(พ.ึ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ซก่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เึราฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการ กึกาา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น จากหลักการ
ดังกล่าว ทางโรงเรียนจกงได้จัดท า “กิจกรรมเึราฐกิจพอเพียง” ขก้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
๓. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนมีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘2 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ มีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5  คณะครู 

๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5  นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
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๕. งบประมาณที่ได้รับ       

งบประมาณทั้งหมด      2,๐๐๐     บาท 
 - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    2,๐๐๐     บาท 
 - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   -  
 - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 
 - อื่น ๆ ………………………………  
   

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  นักเรียนมีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘2 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนมีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 
                  ลงช่ือ………………………………………………ผู้เสนอกิจกรรม 

                               (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
    
   ลงช่ือ…………………………………………… หัวหน้าโครงการ 
                                        (นางสาวกรชนก  พรทวีสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 2,๐๐๐ นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผล
การด าเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖6  นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
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ชื่อกิจกรรม ฝึกทักษะพื้นฐานอาชพี 
ภายใต้โครงการ 02        โครงการฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ 
สอดคล้องประกันคุณภาพภายใน       มาตรฐานที่ ๑ (๑๑) 
ของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวกรชนก พรทวีสุข 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  กรกฎาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนได้มองเห็นประโยชน์และความส าคัญของการปลูกฝังการน าหลักปรัชญา เึราฐกิจพอเพียงให้
เกิดกับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการดังกล่าวทางโรงเรียนจกงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม  การฝึกงานอาชีพ
ให้กับนักเรียนเป็นอาชีพท่ีเหมาะสมกับึักยภาพของนักเรียน  และบริบทของโรงเรียน เพื่อเพิ่มทักาะ เพิ่ม
แนวทางอาชีพ และการได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 

 ๒. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักาะพื้นฐานอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ร้อยละ 82  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน มีความรู้ ทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ       

งบประมาณทั้งหมด      20,๐๐๐   บาท 
 - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    20,๐๐๐   บาท 
 - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
 - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 
 - อื่น ๆ ………………………………   -  
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5  คณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5  ครูกรชนก 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 20,๐๐๐ ครูกรชนก 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6  ครูกรชนก 



๔๗ 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 นักเรียนได้ปฏิบัติฝึกทักาะพื้นฐานอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ร้อยละ 82 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เมือ่ได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนได้รับความรู้ มีทักาะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
                           ลงช่ือ………………….......…………......……ผู้เสนอกิจกรรม 

                           (นางสาวกรชนก พรทวีสุข) 
 
    
    ลงช่ือ…………………………………………… หัวหน้าโครงการ 
                                       (นางสาวกรชนก  พรทวีสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

โครงการ 03  โครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายของสพฐ.(ป๒ี๕๖๔)  
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านคุณภาพข้อที่ ๓ (๓.๑)(๓.๒)(๓.๓)(๓.๔)  
ด้านประสิทธิภาพข้อที่ ๔ (๔.๑)                                 

สอดคล้องประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่  ๒ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (๒) มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ , 
๓.๓ , ๓.๔ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ ๑ (๑.๑)(๑.๒)(๑.๓)(๑.๔)   ข้อที่ ๓ (๓.๒) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติ พ.ึ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้สถาน กึกาาต้องมีการพัฒนาระบบการ
บริหารและจัดการ กึกาาในด้านวิชาการ หากสถาน กึกาาใดมีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี ก็จะส่งผลให้สถาน กึกาานั้นรู้ทิึทางการด าเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหารและสร้าง
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซก่งทางโรงเรียนไทร
ทองอุปถัมภ์เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการจัดการ กึกาา และเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ กึกาาท่ี
เกิดประโยชน์สูงสุด จกงได้จัดท าโครงการพัฒนางานวิชาการและระบบประกันคุณภาพการ กึกาาขก้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพ 
 ๒.๒ เพื่อให้สถาน กึกาาพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ 
 ๒.๓ เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   
 ๒.๔ เพื่อให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           ๒.๕เพื่อให้สถาน กึกาาได้มีแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๖ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 
 ๓.๒ สถาน กึกาามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีเลิึ 
 ๓.๓ ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับดีเลิึ   
 ๓.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิึ 
 ๓.๕ สถาน กึกาามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเย่ียม 
 ๓.๖โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเย่ียม 



๔๙ 
 

 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีการพัฒนาองค์กร มีห้องเรียนคุณภาพ  ท่ีส่งผลให้สถาน กึกาามีการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา อันจะท าให้สถาน กึกาามีระบบบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มี.ค. 65 - ผู้อ านวยการ 
2. เสนอโครงการ มี.ค. 65 - ครูจิราภรณ์ 
3. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖5 - ครูจิราภรณ์ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
5. ด าเนินกิจกรรม 

5.1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
5.2 กิจกรรมผลิตส่ือทางวิชาการเพื่อการ

จัดการเรียนรู้ 
5.3 กิจกรรมวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
5.4 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการ กึกาา  (SAR) 

 
เม.ย. 65 

พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 
 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 

เม.ย.๖6 

 
24,๐๐๐ 
๗0,๐๐๐ 

 
2๐,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 
ครูจิราภรณ์ 
ครูคงสิทธิ์ 

 
ครูจิราภรณ์ 
ครูดวงตา 

 
6. สรุปโครงการ/รายงานผลโครงการ - 118,000 ครูจิราภรณ์ 

5.งบประมาณ  
งบประมาณท้ังหมด     118,000.-  บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   118,000.-  บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

 
6.ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
 6.๑ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 
 6.๒ สถาน กึกาามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีเลิึ 
 6.๓ ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับดีเลิึ   
 



๕๐ 
 

 6.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิึ 
 6.๕ สถาน กึกาามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเย่ียม 
 6.๖โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเย่ียม 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน 
 
 
      ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางจิราภรณ์   ปรีดานนท์) 
                ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
      ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวกัญญพัชร์   เหรียญเพ็ชรสุข) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
ภายใต้โครงการ 03 โครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ (๓.๓) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5  -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล   
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ จัดท าขก้นเนื่องจากทิึทางของการพัฒนาโรงเรียนมีอยู่หลากหลายวิธี ท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้นาดู น่าอยู่ น่าเรียน มีพื้นท่ีการ
เรียนรู้ต่างท่ีน่าสนใจเป็นอีกวิธีหนก่งท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน อีกท้ังยัง
เป็นการเพิ่มึักยภาพทางทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนของโรงเยนให้ทันเหตุการณ์ยุคโลกาภิวัฒน์ อีกท้ังยัง
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนสามรถจัดบรรยากาึสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
      โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้ตระหนักถกงความส าคัญในการพัฒนา ตกแต่งห้องเรียน ท่ีเป็นหนก่งใน   
กระบวนการพลิกโฉมโรงเรียน ช่วยให้ครูและนักเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพ 
 
๓.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 
 เชิงคุณภาพ 
                โรงเรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  โดยมีห้องเรียนคุณภาพ 
 
๔.  กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๒. เสนอกิจกรรม เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๓. ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ       พ.ค.65 – มี.ค.66 24,๐๐๐ นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เม.ย.66 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 

 
 



๕๒ 
 

๕. งบประมาณที่ได้รับ 
            งบประมาณท้ังหมด                                 24,๐๐๐  บาท 

-  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)     24,๐๐๐  บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
               ๖.๑ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               ๗.๑ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพ 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ชื่อกิจกรรม ผลิตสื่อทางวิชาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการ 03 โครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๓) มาตรฐานที่ ๓  (๓.๒) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายคงสทิธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 พฤษภาคม ๒๕๖5  -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ กึกาาขั้นพื้นฐาน และในการ
จัดกิจกรรมบางเรื่องบางกิจกรรมบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหาและเอกสารประกอบการเรียนยังไม่เพียงพอ
ต่อการ กึกาาเรียนรู้ ในบางครั้งต้องหาเนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีใช้ในการเรียนในต าราเพื่อให้ทันสมัยทัน
เทคโนโลยีทันต่อสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันจกงต้องมีการจัดท าเอกสารเพิ่มเติมขก้น เพื่อเป็นการฝึกทักาะฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหา ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีประสบการณ์มากยิ่งขก้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้สถาน กึกาาพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ 
 ๒.๒ เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   
 
๓. ป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ๑) สถาน กึกาามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีเลิึ  
      ๒) ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระดับดีเลิึ   

เชิงคุณภาพ 
      สถาน กึกาามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและทุก  
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5 - ครูคงสิทธิ์ 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 - ครูคงสิทธิ์ 



๕๔ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พ.ค.65 – มี.ค.66 ๗๐,๐๐๐ ครูคงสิทธิ์ 
๔. สรุปกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 - ครูคงสิทธิ์ 

  
๕. งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด                          ๗๐,๐๐๐.-     บาท 
  - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) ๗๐,๐๐๐.-     บาท 
  - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  -       บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)     -       บาท 
  - อื่น.....................................   -       บาท 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      ๖.๑ สถาน กึกาามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีเลิึ  
      ๖.๒ ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระดับดีเลิึ  
  
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๗.๑ สถาน กึกาาพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ 

๗.๒ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน   

 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                    (นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล) 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                               (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
ภายใต้โครงการ 03 โครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ (๓.๔) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖5  -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล   

        โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ เป็นสถาน กึกาาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ กึกาาขั้นพื้นฐาน  
ตามตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรก าหนด ครูและบุคลากรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้ด าเนินจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ ดังนั้นเพื่อให้ทราบผลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคากร  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนมากน้อยเพียงใด  จกงต้องมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิึ
 เชิงคุณภาพ 
                โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๒. เสนอกิจกรรม เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๓. ด าเนินกิจกรรมวัดผลและประเมินผล 
ผู้เรียน  

ปกการ กึกาา 
2565 

๒๐,๐๐๐ นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เม.ย. 66 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 

 
 
 



๕๖ 
 

1. งบประมาณที่ได้รับ 
            งบประมาณท้ังหมด                               ๒๐,๐๐๐  บาท 

-  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)       ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๖.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            ๖.๑ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดี
เลิึ 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๗.๑ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา(SAR)  
ภายใต้โครงการ 03 โครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ ข้อ(๒.๑)  ข้อ (๒.๒) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวดวงตา  บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม ๒๕๖5  -  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางด้านการจัดการ กึกาาส าหรับเด็กและเยาวชน
ของชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จกงจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการ กึกาาตามมาตรฐาน
การ กึกาาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐาน ตามกฎกระทรวง กึกาาธิการ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการ กึกาา ให้ครอบคลุม
มาตรฐานการ กึกาาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน กึกาา   
๒.   วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑เพื่อให้สถาน กึกาาได้มีแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 
         ๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
๓.   เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
              ๓.๑) สถาน กึกาามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเยี่ยม 
     ๓.๒) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเย่ียม 

เชิงคุณภาพ 
 สถาน กึกาามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ  ซก่งส่งผลให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔.   กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5 คณะครู/ผู้บริหาร 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 ครูดวงตา 
๓. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 ครูดวงตา 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ครูดวงตา 
๕. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม ๖5-เมาายน ๖6 คณะครู 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6 ครูดวงตา 

 
 
 



๕๘ 
 

๕.  งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด ๔,๐๐๐  บาท 
 -  งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) ๔,๐๐๐  บาท 
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)  - 
 -  อื่นๆ............................................. - 
 

๖.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ๖.๑ สถาน กึกาามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเย่ียม 

๖.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยอดเย่ียม 
 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.๑ สถาน กึกาาได้มีแผนพัฒนาคุณภาพสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 
          7.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 

 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

โครงการ 04 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส (๒.๑) ด้านคุณภาพ (๓.๑) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๒),(๑๔),(๑๕),(๑๖),(๑๘),(๑๙) มาตรฐานที่ ๓ (๑) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ 
ลักษณะของโครงการ (ต่อเนือ่ง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ตระหนักถึงปัญหำท่ีเกินขึ้นกับเยำชนในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่ำงมำก
ในเรื่องกำรขำดระเบียบวินัย ขำดควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีและกำรเป็นผลเมืองท่ีดีของชำติศำสน์กษัตริย์ ขำด
ควำมซื่อสัตย์สุจริตควำมเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และจิตสำธำรณะ ขำดควำมอดทนและทักษะในกำรท ำงำน ขำดควำม
ขยันหมั่นเพียรประหยัดอดออม รวมถึงขำดส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งตำมรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันได้หวังท่ีจะพัฒนำประเทศชำติโดยเริ่มจำกเยำวชนท่ีมีคุณภำพ กำรศึกษำจึงเป็นประเด็นส ำคัญใน
กำรพัฒนำเยำวชนตำมกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ กำรฝึกอบรม กำรสืบสำนวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กำรสร้ำงสรรค์ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
ในกำรจัดกำรศึกษำท่ีต้องพัฒนำเยำวชนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้คู่
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงเป็นสุข ดังนั้นกำรศึกษำจึง
เป็นกลไกท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้มีค่ำต่อตนเอง สังคม ประเทศชำติ  กำรศึกษำจึงต้อง
ได้รับกำรจัดและพัฒนำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและประชำชน มีควำมพึงพอใจและ
เช่ือมั่นต่อระบบกำรศึกษำว่ำมีคุณภำพท่ีจะพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 
ซึ่งเป็นคุณภำพด้ำนหนึ่งท่ีเป็นมำตรฐำนท่ีส ำคัญในกำรฝึกอบรมนักเรียนให้มีคุณภำพ สำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เพื่อเป็นกำรปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  

 ๒.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักพุทธธรรมไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสำธำรณะ ตลอดจนกำรรักษำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของสังคม 
 ๒.๓ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องตำมหลักพุทธธรรมไตรสิกขำ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีกับผู้เรียน และชุมชนชุมชน 
 ๒.๔ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงำนอื่น 
ให้ควำมร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีพุทธ  
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๓. เป้าหมาย 
      เชิงปริมำณ    

๑) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ เข้ำร่วมกิจกรรมและน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  

๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
๓) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
๔) ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง สำมำรถให้ผู้เรียนน ำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
๕) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย  
๖) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย  
๗) นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ร้อยละ ๘๓ ได้เรียนรู้  ฝึกฝนตนเอง  และมีส่วนร่วม

เกี่ยวกับกำรใช้สิทธิเสรีภำพตำมระบอบประชำธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำง
ศำสนำและวัฒนธรรม 

๘) ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ร่วมกิจกรรม      
 

     เชิงคุณภำพ    
๑) ผู้เรียนคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
๒) ผู้เรียนมีควำมสำมัคคีในกำรท ำกิจกรรม 
๓) ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในควำมเป็นไทย 

                     ๔) ผู้เรียนมีควำมสำมัคคีในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 
๕) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย  
๖) นักเรียนมีวินัยในกำรใช้จ่ำยเงิน  
๗) นักเรียนมีกำรวำงแผนจัดกำรด้ำนกำรเงินและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
๘) ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในควำมเป็นไทย 

                     ๙) ผู้เรียนมีควำมสำมัคคีในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 
๑๐) ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในควำมเป็นไทย 

                     ๑๑) ผู้เรียนมีควำมสำมัคคีในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 
๑๒) นักเรียนร้อยละ ๘๓ มีสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้หลำยอย่ำงเหมำะสมและควำใคิด

เห็นท่ีแตกต่ำง 
๑๓) นักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น 
๑๔) นักเรียนรับฟังควำมเห็นจำกผู้อื่น มีมำรยำททำงสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน ควำม

แตกต่ำงและหลำกหลำย 
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๔. กิจกรรม/ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนงาน มี.ค. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอโครงการ เม.ย. ๖5 - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
๓. ขออนุมัติโครงการ เม.ย. ๖5 - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕. ด าเนินกิจกรรม    
    ๕.๑ กิจกรรมค่ายคุณธรรม ก.ค. 65 ๔0,๐๐๐ ครูบุาบงร์  บุกรอ 
    ๕.๒ กิจกรรมวันส าคัญทางึาสนา และสถาบัน    
          พระมหากาัตริย์ 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 
๔,๐๐๐ ครูบุาบงร์  บุกรอ 

    ๕.๓ กิจกรรมออมทรัพย์ มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
    ๕.๔ กิจกรรมสุขธรรมประจ าสัปดาห์ มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
    ๕.๕ กิจกรรมวันพระสร้างบุญ มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
    ๕.๖ กิจกรรมธรรมะดีประจ าวัน มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
    ๕.๗ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา 
          นักเรียน 

พ.ค.65 – เม.ย.66 
- ครูณัฐพงา์ พรมเหมา 

    ๕.๘ กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
๖. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน เมาายน ๒๕๖6 44,๐๐๐ ครูบุาบงร์  บุกรอ 

๕. งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด     44,๐๐๐ บาท  
- งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)     4,000 บาท 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   40,๐๐๐ บาท 
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ มีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ( แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูประจ ำช้ัน) 

๖.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีควำมสำมัคคีในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ( แบบสังเกตกำรเข้ำร่วม) 
๖.๓ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ เข้ำร่วมกิจกรรม (ใบ

ลงเวลำร่วมกิจกรรม) 
๖.๔ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเห็นคุณค่ำในควำมเป็นไทย 
๖.๕ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
๖.๖ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีควำมสำมัคคีในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 
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  ๖.๗ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
๖.๘ ร้อยละ ๘๐ ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด  และปฏิบัติจริง  สำมำรถให้ผู้เรียนน ำไป  
๖.๙ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนภำคภูมิใจในท้องถิ่น 
๖.๑๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในควำมเป็นไทย 
๖.๑๑ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
๖.๑๒ ร้อยละ ๘๐ ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด  และปฏิบัติจริง  สำมำรถให้ผู้เรียนน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๖.๑๓ นักเรียน ร้อยละ ๘๓ ได้เรียนรู้  ฝึกฝนตนเอง  และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิเสรีภำพตำม

ระบอบประชำธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำงศำสนำและวัฒนธรรม 
๖.๑๔ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น 
๖.๑๕ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนรับฟังควำมเห็นจำกผู้อื่น มีมำรยำททำงสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน

ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันถึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำม
ประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสังคม และจิตส ำนักตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดปรำกฏชัดเจนโดย
ไม่ชัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำมของสังคม มีคำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำ
เกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยและแสดงออดได้อย่ำงเหมะสมในชีวิตประจ ำวัน ยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี และเป็นคนดีของสังคม 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงกำร 

              (นำงสำวบุษบงร์ บุกรอ) 
                

                                                                                                      

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
       (นำงสำวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ชื่อกิจกรรม   ค่ายคุณธรรม                                                                                                                  
ภายใต้โครงการ  04 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกัน มาตรฐานที่ ๑(๑๒),(๑๘)  มาตรฐานที่ ๓(๑) 
คุณภาพภายใน   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวบุษบงร์ บุกรอ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1๑ – 1๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพกงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับต่ าลง
พบว่าเนื่องจากมีส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ถ้าไม่รีบแก้ไข
นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมท้ังมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง กึกาาธิการท่ีเน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน 
ปกงบประมาณ พ.ึ. ๒๕๖๒ (นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยกดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัึนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักาณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน กึกาาก าหนด 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน  
๓. เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    

๑. นักเรียนระดับช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๑ ถกง มัธยม กึกาาปกท่ี ๓ เข้าร่วมกิจกรรมและน าไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวันได้       
 เชิงคุณภาพ    

๑. ผู้เรียนคุณลักาณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน กึกาาก าหนด 
๒. ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ เมาายน ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. เสนอกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5 นำงสำวบุษบงร์ บุกรอ 
๓. ขออนุมัติกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5 นำงสำวบุษบงร์ บุกรอ 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 1๑-1๕ กรกฎาคม ๒๕๖5 นำงสำวบุษบงร์ บุกรอ 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน ๒๕๖6 นำงสำวบุษบงร์ บุกรอ 

 
งบประมาณที่ได้รับ   

งบประมาณท้ังหมด     ๔0,๐๐๐ บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)    - 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   ๔0,๐๐๐ บาท 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๑ – มัธยม กึกาาปกท่ี ๓ มีคุณลักาณะและ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน กึกาาก าหนด ( แบบประเมินคุณลักาณะอันพกงประสงค์ โดยครูประจ าช้ัน) 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ( แบบสังเกตการเข้าร่วม) 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๑ – มัธยม กึกาาปกท่ี ๓ เข้าร่วมกิจกรรม ( ใบ

ลงเวลาร่วมกิจกรรม ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เรียนมีคุณลักาณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน กึกาาก าหนด  
๒. ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน  

  ๓. นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

   ลงช่ือ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 
    
 
   ลงช่ือ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 



๖๕ 
 

ชื่อกิจกรรม   วันส าคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ภายใต้โครงการ 04 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกัน มาตรฐานที่ ๑(๑๔),(๑๕),(๑๘) 
คุณภาพภายใน   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวบุษบงร์ บุกรอ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
หลักการและเหตุผล 
 ประเทึไทยเป็นประเทึท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาต้ังแต่อดีต มีวันส าคัญ
ต่างๆ มากมายท่ียกดถือปฏิบัติมาช้านาน แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทางด้านวัตถุส่งผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ  ขาดจิตส านกกในการ
เป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติขก้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักาาไว้ซก่ง
สถาบันชาติ ึาสนาและพระมหากาัตริย์ ด ารงไว้ซก่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมท า
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ึาสนาพระมหากาัตริย์สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันท าให้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซก่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทึชาติให้มี ความสันติ
สุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป   
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    

๑.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัา์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 เชิงคุณภาพ    

๑.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
                     ๒.ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
   
การด าเนินงานกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ เมาายน ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. เสนอกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5 นางสาวบุาบงร์ บุกรอ 
๓. ขออนุมัติกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5 นางสาวบุาบงร์ บุกรอ 



๖๖ 
 

๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕. จัดกิจกรรมวันส าคัญทางึาสนา และ
สถาบันพระมหากาัตริย์ 

มิถุนายน ๒๕๖5 - 
มีนาคม ๒๕๖6 

นางสาวบุาบงร์ บุกรอ 

๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน ๒๕๖6 นางสาวบุาบงร์ บุกรอ 
 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด     ๔,๐๐๐ บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   ๔,๐๐๐ บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
๓.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินกิจกรรม 
๑.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๒.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

  ๓.ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
 

   ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
             (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 
    
 
   ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ชื่อกิจกรรม    ออมทรัพย ์
ภายใต้โครงการ 04  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑ (๑๒) มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑)        

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ            ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มำเป็นแนวทำงในกำรออมตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  และจัด
ให้มกีิจกรรมออมทรัพย์ โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหำรจัดกำรกำรใช้เงิน  มีทักษะและเป้ำหมำยท่ีชัดเจนใน
กำรออม  เห็นคุณค่ำของกำรออม  มีทักษะในกำรบริหำรงบประมำณ  รู้จักคุณค่ำของเงินและส่ิงของ  มีวิธีคิด
ท่ีจะพิจำรณำในกำรใช้เงิน  รู้จักกำรออม  รู้จักกระบวนกำรออมเงนิ สำมำรถน ำกระบวนกำรต่ำงๆ  ดังกล่ำว
ข้ำงต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสมกับวัย  รู้จักกำรใช้เงินให้เป็นประโยชน์มำกท่ีสุด  อันจะ
ส่งผลให้กำรด ำเนินชีวิตในอนำคตเป็นคนท่ีมีคุณภำพ  

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
๒.๒ ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง สำมำรถให้ผู้เรียนน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๓. เป้าหมาย 
          เชิงปริมำณ 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
๒. ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด  และปฏิบัติจริง  สำมำรถให้ผู้เรียนน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
เชิงคุณภำพ 
๑. นักเรียนมีวินัยในกำรใช้จ่ำยเงิน  
๒. นักเรียนมีกำรวำงแผนจัดกำรด้ำนกำรเงินและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 
 ๔ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5  ผู้บริหำรและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5  ครูบุษบงร์ 



๖๘ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๓. ด าเนินกิจกรรม มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุษบงร์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6  ครูบุษบงร์ 

 
  ๕. งบประมาณที่ได้รับ 

       งบประมาณท้ังหมด                              -  
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    - 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                 - 
                     - อื่นๆ              - 
 
 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.๑ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีคุณลักาณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน กึกาาก าหนด 
6.๒ ร้อยละ ๘๐ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไป     
    

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๗.๑ นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน  และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน  
๗.๒ นักเรียนได้ตระหนักถกงการออม  และใช้เงินอย่างถูกวิธี  
๗.๓ นักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนินชิวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเึราฐกิจ
พอเพียง  

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                                 (นางสาวบุาบงร์  บุกรอ) 

 
 

                                                      ลงช่ือ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ชื่อกิจกรรม    สุขธรรมประจ าสัปดาห์ 
ภายใต้โครงการ 04   ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑ (๑๓),(๑๔),(๑๕) มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑)        

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ            ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการน าหลักธรรมทางึาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต  ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ  ให้มี
ส านกกในคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญาและมี
ความรอบคอบ เพื่อก่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  อีกท้ังสามารถ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล  ซก่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่างๆ  ท้ังด้านเึราฐกิจ  สังคม
และการเมือง  ท าให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ  เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบ
สุข  ซก่งได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมท่ีมีวิธีการและขั้นตอนท่ีจะให้นักเรียนได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  คือการ
ปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต  น้อมน าหลักธรรมค าสอนสู่การปฏิบัติ  เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นทางจิตใจ  
และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นโรงเรียนได้มีความตระหนักถกง
ความส าคัญของการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต  น้อมน าหลักธรรมค าสอนสู่การปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของพระพุทธึาสนา  จกงได้จัดท ากิจกรรมสุขธรรมประจ าสัปดาห์ด้วยการฟังธรรมและปฏิบัติธรรม 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ผู้เรียนภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
๒.๒ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๒.๓ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
๒.๔ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  

๓. เปา้หมาย 
          เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วฒันธรรมและประเพณีไทย  
เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
                     ๒. ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  
 
 



๗๐ 
 

 ๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6 - ครูบุาบงร์ 

 
 ๕. งบประมาณที่ได้รับ 

       งบประมาณท้ังหมด                              -  
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    - 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                 - 
                     - อื่นๆ              - 
 
 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๖.๓ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
๖.๔ ร้อยละ ๘๐ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง  สามารถให้ผู้เรียน

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๗.๑ นักเรียนมีหลักธรรมเป็นท่ียกดเหนี่ยวจิตใจ  
๗.๒ นักเรียนได้รับความรู้ หลักการปฏิบัติ หลักการึรัทธา และสาระต่างๆ ทางด้านึาสนา  
๗.๓ นักเรียนตระหนกัถกงคุณธรรมความดีงามในชีวิต   

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                              (นางสาวบุาบงร์  บุกรอ) 

 
                                                       ลงช่ือ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 



๗๑ 
 

ชือ่กิจกรรม    วันพระสร้างบุญ 
ภายใต้โครงการ 04   ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๓),(๑๔),(๑๕) มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑)               

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ            ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนก่งท่ีชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกาุจะถือบาตรออก
บิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ผู้คนท่ีมาตักบาตรจะน าของท าทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหาร มาถวาย
พระ  ถือกันว่าเป็นการสร้างกุึล  เป็นการแผ่ส่วนกุึลส่งถกงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว วัตถุประสงค์ของการตัก
บาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาพระพุทธคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตใจท่ีดีงามต่อการทะนุบ ารุงพระภิกาุ กิจกรรมวันพระสร้างบุญ เป็นกิจกรรมหนก่งภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ท่ีในวันพระ
ประจ าในแต่ละเเดือน ได้ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันท่ีจะน านักเรียนทุกระดับช้ันมาร่วมท าบุญตักบาตร 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผู้เรียนภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
๒.๒ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๒.๓ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
๒.๔ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๓. เปา้หมาย 
          เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักาว์ัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 

                     ๒. ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 ๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6 - ครูบุาบงร์ 

 
 ๕. งบประมาณที่ได้รับ 

       งบประมาณท้ังหมด                              -  
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    - 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                 - 
                     - อื่นๆ              - 
 
 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๖.๓ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
๖.๔ ร้อยละ ๘๐ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๗.๑ นักเรียนมีหลักธรรมเป็นท่ียกดเหนี่ยวจิตใจ  
๗.๒ นักเรียนได้รับความรู้ หลักการปฏิบัติ หลักการึรัทธา และสาระต่างๆ ทางด้านึาสนา  
๗.๓ นักเรียนตระหนกัถกงคุณธรรมความดีงามในชีวิต   

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                              (นางสาวบุาบงร์  บุกรอ) 

 
                                                       ลงช่ือ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 



๗๓ 
 

ชื่อกิจกรรม    ธรรมะดีประจ าวัน 
ภายใต้โครงการ 04   ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒ ข้อ ๑๓,๑๔,๑๕) มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑)        

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ            ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อด าเนินกิจกรรม โดยยกดหลักของึาสนาและหลักปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดี
งาม น าไปสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง จกง
เห็นควรด าเนินการจัดกิจกรรมธรรมะดีประจ าวัน ประจ าปกงบประมาณ พ.ึ. ๒๕๖๔ เพื่อน าหลักธรรมค าสอน
ทางึาสนามาใช้เป็นส่ือและเครื่องมือในการพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักธรรมค า
สอนทางึาสนามาใช้ในการปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผู้เรียนภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
๒.๒ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๒.๓ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
๒.๔ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  

๓. เปา้หมาย 
          เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักาว์ัฒนธรรมและประเพณีไทย  
เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
                     ๒. ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 ๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม มิ.ย.65 – มี.ค.66 - ครูบุาบงร์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6 - ครูบุาบงร์ 

 
 ๕. งบประมาณที่ได้รับ 

       งบประมาณท้ังหมด                              -  
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    - 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                 - 
                     - อื่นๆ              - 
 
  ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
๖.๓ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักา์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
๖.๔ ร้อยละ ๘๐ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง  สามารถให้ผู้เรียน

น าไป 
 

   ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๗.๑ นักเรียนมีหลักธรรมเป็นท่ียกดเหนี่ยวจิตใจ  
๗.๒ นักเรียนได้รับความรู้ หลักการปฏิบัติ หลักการึรัทธา และสาระต่างๆ ทางด้านึาสนา  
๗.๓ นักเรียนตระหนกัถกงคุณธรรมความดีงามในชีวิต   

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                              (นางสาวบุาบงร์  บุกรอ) 

 
                                                       ลงช่ือ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 



๗๕ 
 

ชื่อกิจกรรม    ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
ภายใต้โครงการ 04  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๖),(๑๘),(๑๙) มาตรฐานที่ ๓ (๑) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     นายณัฐพงษ์ พรมเหมา 
ระยะเวลาในการด าเนินการ            ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นส่วนหนก่งของสังคมและชุมชน จกงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้เป็น ผู้ใหญ่
ท่ีดีในสังคม การสร้างลักาณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก 
รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพกงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจกงเห็นสมควรท่ีจะน า 
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขก้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
ตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ จกงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในรูปแบบของระบบ
สภานักเรียนท่ีสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สนองความต้องการพื้นฐานของสังคม คือ สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าท่ี และการเคารพในึักด์ิึรีของความเป็นมนุาย์ โรงเรียนเป็นหน่วยทางสังคมท่ีส าคัญในการ
เสริมสร้างแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างดี และกิจกรรมการเลือกต้ังประธานสภานักเรียน ในการนี้ จกง
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนขก้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าท่ีมี
ความรับผิดชอบร่วมตามระบบประชาธิปไตย 

๒.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นได้หลายอย่างเหมาะสมและความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ร้อยละ ๘๓ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางึาสนา
และวัฒนธรรม 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๓ มีสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายอย่างเหมาะสมและความคิดเห็นท่ี

แตกต่าง 
    
 
 
 



๗๖ 
 

๔.กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5 คณะครู/ผู้บริหาร 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 ครูณัฐพงา์ 
๓. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 ครูณัฐพงา์ 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ครูณัฐพงา์ 
๕. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5 - มีนาคม ๒๕๖6 ครูณัฐพงา์ 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6 ครูณัฐพงา์ 

 
๕.งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด           -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)         -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 

๖.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๓ ได้เรียนรู้  ฝึกฝนตนเอง  และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตาม

ระบอบ ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางึาสนาและวัฒนธรรม 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าท่ีมีความ
รับผิดชอบร่วมตามระบบประชาธิปไตย 

 ๗.๒ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นได้หลายอย่างเหมาะสมและความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
 
 

           ลงช่ือ.............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                             (นายณัฐพงา์ พรมเหมา ) 
 
                                              
                                                    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                              (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 
 
 



๗๗ 
 

ชื่อกิจกรรม    โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 
ภายใต้โครงการ 04  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑(๑๓ ),(๑๖) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     นางสาวบุษบงร์ บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ            มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาผู้เรียนซก่งเป็นเยาวชนของชาติในอนาคต 
ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จกงจะสร้างความรัก ความ
ึรัทธาจากชุมชนได้ ดังนั้นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้ตระหนักถกงความส าคัญในการสร้างแบบอย่างท่ีดี เพื่อจะ
ด าเนินการโน้มน้าวผู้ปกครอง ชุมชนให้ปลอดจากอบายมุขท้ังปวงท้ังนี้เพื่อลดปัญหาทางครอบครัวของนักเรียน
ท่ีเกิดขก้นมาจากผู้ปกครองติดอบายมุข หรือเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีให้กับผู้เรียน เช่น การด่ืมสุรา การเล่นการพนัน 
การเสพส่ิงเสพติด เป็นต้น  
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนรับฟังความเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ     

๑. ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ร่วมกิจกรรม 
 
 เชิงคุณภาพ    

๑. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
๒. นักเรียนรับฟังความเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน ความ

แตกต่างและ 
หลากหลาย 

๔.การด าเนินงานกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๓. ประชุมวางแผนการด าเนินการ เมาายน ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒.. เสนอกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5 ครูบุาบงร์ 
๓.. ขออนุมัติกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5 ครูบุาบงร์ 



๗๘ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕. จัดกิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข มิถุนายน ๒๕๖5 - มีนาคม ๒๕๖6 ครูบุาบงร์ 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน ๒๕๖6 ครูบุาบงร์ 

 
๕.งบประมาณที่ได้รับ    

งบประมาณท้ังหมด             - บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)           - บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

 
๖.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
๖.๒ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนรับฟังความเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
  ๗.๒ ผู้เรียนรับฟังความเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
 
 

   ลงช่ือ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 
    
 
   ลงช่ือ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

โครงการ 05  นิเทศภายใน 
สนองนโยบายสพฐ.(ป๒ี๕๖๔) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.  ด้านคุณภาพ (๓.๔) ด้านประสิทธิภาพ(๔.๖)   

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๓ (๓.๓) (๓.๕) ของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๑ (๑.๒)  ข้อที่  ๓ (๓.๒) 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการ กึกาาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน กึกาา และเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ กึกาา ระดับการ กึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ึ. ๒๕๖๑ ดังนั้นการนิเทึการเรียนการสอน
เพื่อสนองต่อนโยบายปฏิรูปการ กึกาา จกงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้รับการนิเทึมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีขวัญ
ก าลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการ กึกาาของโรงเรียน และ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด รักาาไว้และยกระดับคุณภาพให้สูงขก้นอยู่เสมอ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจกงได้มีการจัดท าโครงการนิเทึภายในโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ขก้น เพื่อให้มีระบบ
ในการจัดการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการ กึกาาของสถาน กึกาาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการ กึกาาของสถาน กึกาา 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพ 
 ๒.๒ เพื่อให้ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูค้น
ละอย่างน้อย  ๕๐ ช่ัวโมง/ปก  

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑ ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 
 ๓.๒ ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละ
อย่างน้อย  ๕๐ ช่ัวโมง/ปกอยู่ในระดับดีเลิึ 
 เชิงคุณภาพ 
 คุณครูทุกคนได้รับการนิเทึอย่างต่อเนื่อง  อันส่งผลท าให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรการเรียนการสอน  
และมีการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มึักยภาพ 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มี.ค. 65 - ผู้อ านวยการ 
2. เสนอโครงการ มี.ค. 65 - ครูจิราภรณ์ 
3. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖5 - ครูจิราภรณ์ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
5. ด าเนินกิจกรรม 

5.1 กิจกรรมนิเทึช้ันเรียนเพื่อห้องเรียนคุณภาพ 
5.2 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

 
พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 
พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 

 
500 

- 

 
ครูจิราภรณ์ 
ครูจิราภรณ์ 

6. สรุปโครงการ/รายงานผลโครงการ - 500 ครูจิราภรณ์ 

5.งบประมาณ  
งบประมาณท้ังหมด     500  บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   500  บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

6.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
 ๗.๑ ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 

๗.๒ ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละอยา่ง
น้อย  ๕๐ ช่ัวโมง/ปกอยู่ในระดับดีเลิึ  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพ 

๘.๒ ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละอยา่ง
น้อย  ๕๐ ช่ัวโมง/ปก  

 
      ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางจิราภรณ์   ปรีดานนท์) 
                 ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
      ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาวกัญญพัชร์   เหรียญเพ็ชรสุข) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 



๘๑ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมนิเทศชั้นเรียนเพือ่ห้องเรียนคุณภาพ 
ภายใต้โครงการ 05 โครงการนิเทศภายใน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ (๓.๓) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5  -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล   

        การนิเทึช้ันเรียนเป็นกระบวนกานท่ีจะพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถท างานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนได้
เต็มตามึักยภาพ ซก่งการนิเทึเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมส่วนท่ีขาดให้กันและกัน การนิเทึช้ันเรียนจกง
ควรจัดให้มีขก้นอย่างมีระบบ มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้กิจกรรมนี้ขก้น
เพื่อพัฒนาครูและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ซก่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขก้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑ เพื่อให้ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพ 
      
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 
 เชิงคุณภาพ 
              ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพท่ีใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามึักยภาพ 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๒. เสนอกิจกรรม เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๓. ด าเนินกิจกรรมนิเทึช้ันเรียนเพื่อห้อง 
    คุณภาพ 

ก.ค.65 – มี.ค.66 ๕๐๐ นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย. 66 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
 
 ๕. งบประมาณที่ได้รับ 
            งบประมาณท้ังหมด                               ๕๐๐  บาท 

-  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)       ๕๐๐  บาท 



๘๒ 
 

๖.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            ๖.๑  ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิึ 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๗.๑ ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  จัดห้องเรียนคุณภาพ 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 
ภายใต้โครงการ 05 โครงการนิเทศภายใน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ (๓.๕) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5  -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล   

ในยุคปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ี หลากหลาย
และแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติ พ.ึ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี2) พุทธึักราช 
2545 มาตรา 10 ท่ีระบุว่า การจัดการ กึกาาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการ กึกาา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปกท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถกงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย การจัดการ กึกาา
ส าหรับบุคคลซก่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซก่งไม่สามารถพก่งตนเอง ได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการ กึกาาขั้นพื้นฐาน เป็นพิเึา การ กึกาาส าหรับคนพิการในวรรคสอง 
ให้จัดให้ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการ กึกาา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถกงหลักการจัดการ กึกาาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด การ กึกาาท่ีพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มึักยภาพ ครูทุกคนมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง แสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซก่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) 
โดยท่ี PLC ย่อมา จาก Professional Learning Community ซก่งหมายถกง Community of Practice (CoP) 
ในการท าหน้าท่ีครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนก่ง เป็นการรวมตัวกันท างานไปพัฒนาทักาะและการเรียนรู้เพื่อ 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูเพื่อึิาย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้  จากประสบการณ์ตรง ท าให้ การท าหน้าท่ีครู
เพื่อึิาย์เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซก่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็
ได้   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และ
นักการ กึกาา ในสถาน กึกาา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑ เพื่อให้ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้คนละ
อย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมง/ปก 
      
๓. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ 
       ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละ
อย่างน้อย  ๕๐ ช่ัวโมง/ปกอยู่ในระดับดีเลิึ 
 
 



๘๔ 
 

     เชิงคุณภาพ 
              ผู้บริหารและคณะครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๒. เสนอกิจกรรม เม.ย. 65 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ  (PLC) 
ก.ค.65 – มี.ค.66 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย. 66 - นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
 
๕. งบประมาณที่ได้รับ 
            งบประมาณท้ังหมด                               -   บาท 

-  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)       -   บาท 

๖.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            ๖.๑  ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละ
อย่างน้อย  ๕๐ ช่ัวโมง/ปกอยู่ในระดับดีเลิึ 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๗.๑ ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละ
อย่างน้อย  ๕๐ ช่ัวโมง/ปก 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 

 
 
 
 



๘๕ 
 

ชื่อโครงการ 06 โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สนองนโยบาย สพฐ.(ป๒ี๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส(๒.๑) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑ (๑๖),(๑๗),(๑๘),(๑๙) มาตรฐานที่ ๒ (๕) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                      ข้อที่ ๑(๑.๔) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง           
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
ระยะเวลาในด าเนินการ        ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติ พ.ึ. ๒๕๔๐ ระบุว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ึูนย์การ
เรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการ กึกาาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีหน้าท่ีหลักในการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ รวมถกงมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนในโรงเรียนอาจมีโอกาสสัมผัสโรคหรือแพร่เช้ือได้สูง 
เป้าหมายการพัฒนาด าเนินงานอนามัยโรงเรียนยังให้ความส าคัญกับเด็กท่ีมาอยู่รวมกันในสถาน กึกาา ให้
สามารถพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และการปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ 
และส่ิงแวดล้อมใหม่ มีสิทธิในการได้รับการบริการด้านสุขภาพเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
สุขภาพสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีกับครอบครัว บุคคลใกล้เคียงตลอดจนป้องกันไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และดูแลตนเองได้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย 
        ทางโรงเรียนซก่งมีหน้าท่ีเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสุขภาพ และดูแลปฐมพยาบาลผู้เรียนในเบื้องต้นจกงได้
ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ และภาวะสุขภาพของตนเอง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

 ๒.๔ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพ
ติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 ๒.๖ เพื่อสนับสนุนให้สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 2.7 เพื่อให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 



๘๖ 
 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ 
     แตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘5 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5 
  ๓.๑.๓ ผู้เรียนให้มีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘5 
   ๓.๑.๔ ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘5 
  ๓.๑.๕ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพ
     ติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ ๙๐ 
  ๓.๑.๖ สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
     คุณภาพและปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
  3.1.7 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น ร้อยละ 90 
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีความสามัคคีในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มี
พฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผู้เรียนได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น 
  
๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖5 - คณะครู 
๒. เสนอโครงการ พ.ค. ๖5 - ครูอาภาภรณ์ 
๓. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖5 - ครูอาภาภรณ์ 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๖5 - มี.ค.๖6 -  
    ๕.๑ กิจกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกายปรับ
สมดุลเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นจิงโจ้ fun for fit 

พ.ค.๖5 - มี.ค.๖6 ๕,๐๐๐ ครูอาภาภรณ์ 

    ๕.๒ กิจกรรมไทรทองเกมส์ พ.ย. ๖5 15,๐๐๐ ครูอาภาภรณ์ 
    ๕.๓ กิจกรรมสานฝันกีฬา พ.ค.๖5 - มี.ค.๖6 3,๐๐๐ ครูอาภาภรณ์ 
    ๕.๔ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน พ.ค.๖5 - มี.ค.๖6 30,๐๐๐ ครูอาภาภรณ์ 
    ๕.๕ กิจกรรมการป้องกันส่ิงเสพติดและปัญหา
การท้องก่อนวัยอันสมควร 

พ.ค.๖5 - มี.ค.๖6 ๕๐๐ นายณัฐพงา์ 

๖. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. ๖6 - ครูอาภาภรณ์ 



๘๗ 
 

๕. งบประมาณ 
งบประมาณทั้งหมด      5๓,๕๐๐ บาท 
 - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    28,๕๐๐ บาท  
 - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   25,000 บาท 
 - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 

     - อื่น ๆ ………………………………   -     
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑ ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ร้อยละ ๘5 
 ๗.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5  
 ๗.๓ ผู้เรียนให้มีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘5  
 ๗.๔ ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘5  
 ๗.๕ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด    
    และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ ๙๐ 
 ๗.๖ สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
       ปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
 7.7 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น ร้อยละ 90 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีความสามัคคีในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรม
ท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด  และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผู้เรียนได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น 
 
 
                           ลงช่ือ………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                                     (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
                                                                       ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
                                                          ลงช่ือ………………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 



๘๘ 
 

ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการออกก าลังกายปรับสมดุลเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นจิงโจ้ 
fun for fit 

ภายใต้โครงการ 06       ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๗),(๑๙) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การออกก าลังกาย เป็นปัจจัยส าคัญประการหนก่งต่อการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ รวมท้ังมีภูมิต้านทานโรค และเป็นการสนับสนุนให้ ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด จกงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ขก้น เพื่อให้ผู้เรียน มีความตระหนักถกงประโยชน์ของการออกก าลังกาย การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ลดความเส่ียงในการเกิดโรคต่าง ๆ และออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘5 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5  ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5  นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 ๕,๐๐๐ นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. ๒๕๖6  นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 



๘๙ 
 

๕. งบประมาณที่ได้รับ                                      
งบประมาณท้ังหมด      ๕,๐๐๐ บาท 
 - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    ๕,๐๐๐ บาท 
 - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
 - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 

   - อื่น ๆ ………………………………   -     
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5  
 ๗.๒ ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘5  
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                             (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
    
    ลงช่ือ………………………………….……..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

ชื่อกิจกรรม ไทรทองเกมส์ 
ภายใต้โครงการ 06       ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๖),(๑๗),(๑๘) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกีฬาการ กึกาาให้นักเรียนในโรงเรียน นอกจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ซก่งให้
ความรู้ทางวิชาการแล้ว โรงเรียนยังต้องจัดประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขของ
นักเรียน ด้วย ฉะนั้นการจัดโครงการกีฬาสีภายใน จกงเป็นการให้ประสบการณ์เสริมให้นักเรียนได้ฝึกการท างาน
เป็นทีม เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ฝึกระเบียบ
วินัย และฝึกให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนรับฟังความคิดเห้นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน    

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑ ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘5 
 ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5 
 ๓.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘5     

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา และมีความสามัคคีในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
  
๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พฤาภาคม ๒๕๖5 - คณะครู 

๒. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖5 - นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 



๙๑ 
 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ       

งบประมาณท้ังหมด      15,๐๐๐ บาท  
 - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    15,๐๐๐ บาท 
 - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
 - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 
 - อื่น ๆ ………………………………   -   

 
๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ๗.๑ ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘5  
 ๗.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5  
 ๗.๓ ผู้เรียนให้มีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘5  

  
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา และมีความสามัคคีในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                             (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
    
    ลงช่ือ………………………………….……..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
 
   
 
 
 

๓. ด าเนินกิจกรรม พฤึจิกายน ๒๕๖5 15,๐๐๐ นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผล
การด าเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖6 - นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 



๙๒ 
 

ชื่อกิจกรรม สานฝันกีฬา 
ภายใต้โครงการ 06       ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๖),(๑๗),(๑๙) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล    
  กีฬาเป็นส่วนหนก่ งของการเรียนการสอน   ท่ีจะส่งเสริมึักยภาพของนักเรียนให้มีการพัฒนา
ยิ่งขก้น  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาอยู่สม่ าเสมอ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนกล้าคิดกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักสามัคคี และได้มีเวทีท่ีจะแสดงออกถกง
ความสามารถในด้านการกีฬาและ โรงเรียนได้ส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้แล้วยังได้
จัดการแข่งขันกีฬาสีขก้นในโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 ๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘5 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5 
  ๓.๑.๓ ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘5 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๖5 - นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 3,๐๐๐ นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. ๖6 - นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 



๙๓ 
 

๕. งบประมาณที่ได้รับ                                      
งบประมาณทั้งหมด      3,๐๐๐ บาท 
 - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    3,๐๐๐ บาท 
 - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
 - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 
 - อื่น ๆ ………………………………   - 
  

๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑ ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ร้อยละ ๘5 อยู่ในระดับดีขก้นไป 
 ๗.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5 อยู่ในระดับดีขก้นไป 
 ๗.๓ ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘5 อยู่ในระดับดีขก้นไป 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                             (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
    
    ลงช่ือ………………………………….……..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
ภายใต้โครงการ 06       ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๗) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสุขภาพกับการ กึกาาเป็นส่ิงท่ีจะต้องด าเนินควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน จังอยู่ท่ี
กระบวนการจัดการ กึกาาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง นับต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และองค์การณ์ในท้องถิ่น ซก่งจะต้องมีการประสอนความร่วมมือประสานประโยชน์ท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย ซก่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนก่งของสังคม มีหน้าท่ีให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและึักยภาพท่ีดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากการให้การ กึกาาแล้ว การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ด้านสุยภาพช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนตระหนักและให้ความส าคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จกงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยผู้เรียนขก้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง รู้จักวิธีการป้องกันโรคและ
ภัยอันตรายใกล้ตัวต่างๆท่ีอาจเกิดขก้นกับนักเรียนได้ ตลอดจนนักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
2.2 เพื่อให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5 
 3.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น ร้อยละ 90 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 3.2 ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น 
   
 
 
 
 



๙๕ 
 

๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ        

 งบประมาณทั้งหมด      30,๐๐๐ บาท 
  - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)     5,๐๐๐ บาท 
  - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   25,000 บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 

  - อื่น ๆ ………………………………  - 
 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ ๘5 
 6.2 บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น ร้อยละ 90 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น 
 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                             (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
    
    ลงช่ือ………………………………….……..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖5  คณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๖5  นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๖5 - มี.ค.๖6 30,๐๐๐ นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. ๖6  นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง 



๙๖ 
 

ชื่อกิจกรรม ป้องกันสิ่งเสพติดและปัญหาการท้องก่อนวัยอนัควร 
ภายใต้โครงการ 06       ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๕) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูณัฐพงษ์   พรมเหมา 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิต  จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัว
เด่ียว อีกท้ังสภาพเึราฐกิจท่ีเปล่ียนไป ท าให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพครอบครัวขาด
ความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่และช้ีแนะในส่ิงท่ีเหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมข้ามชาติ และส่ือต่างๆ  เช่น ทีวี วิทยุ โดยเฉพาะโทรึัพท์มือถือ ท่ีมีแอพพลิเคช่ันต่างๆ  ท่ีเยาวชน
สามารถเข้าถกงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว อีกท้ังเป็นส่วนตัว คือ ยูทูป ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น  หากน ามาใช้
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นส่ิงท าลายความดีงามทางความคิด การกระท า และท าให้สังคมแย่ลง เมื่อ
เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยส่ิงเหล่านี้มีผลท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพึ และรับข่าวสารเรืองยาเสพติด  เกิด
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่ดี ท าให้เกิดปัญหาตามมา 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จกงจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา  ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทาของสารเสพติด และผลเสียท่ีจะตามมาหากต้ังครรภ์ในวัยเรียน 
เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีและมีภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด  
และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
๒. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพ
ติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

2. เพื่อสนับสนุนให้สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด 

และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.2 สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพ
ติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

 
 



๙๗ 
 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ             ๕๐๐       บาท 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1 ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ ๙๐ 

6.2 สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักาะในการป้องกันตนเอง  มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

7.2 สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

  
 
 
      ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                             (นายณัฐพงา์ พรมเหมา) 
 
    
    ลงช่ือ………………………………….……..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖5  ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๖5  นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๖5 - มี.ค.๖6 ๕๐๐ นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๖6  นายณัฐพงา์   พรมเหมา 



๙๘ 
 

โครงการ 07 พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายสพฐ.(ปี ๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านคุณภาพ (๓.๑),(๓.๒),(๓.๓) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ (๑๖,๑๘,๑๙) มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓,๒.๕  มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑,๓.๒ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๑.๓ , ๑.๔, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ , ๓.๓ , ๔.๑ 
ลักษณะของโครงการ       (ต่อเนือ่ง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 – เมษายน  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือการท่ีผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้รอบตัว ความช านาญและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนมา
ร่วมกันท ากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีโอกาสคิดพิจารณา แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนมีความต้องการ ผู้สอนจะให้ความส าคัญต่อกระบวนการคิด กระบวนการ
ท างานของผู้เรียนมากกว่าท่ีผู้เรียนคิดหรือส่ิงท่ีผู้เรียนผลิตขก้นมา ซก่งนักการ กึกาากลุ่มหนก่งมีความเช่ือว่า  การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นวิธีหนก่งท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพและึักยภาพของทรัพยากร
มนุาย์ให้ดีขก้นและบรรลุเป้าหมายของการ กึกาาแห่งชาติด้วย ดังนั้นการพัฒนาึักยภาพของผู้เรียนจกงเข้ามามี
บทบาทอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อตอบสนองมาตรฐานการ กึกาาระดับการ กึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ึ.๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีเน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
๒.๔ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา และทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยง

กับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
๒.๖ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     2.7 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 



๙๙ 
 

๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
3.1 ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย ร้อยละ 85 
3.2 ผู้เรียนมีคามสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 85 
3.3 ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 85 
3.4 ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา และทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง

และเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ 75 
3.5 ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีมีคุณภาพและปลอดภัย ร้อยละ 90 
3.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ 75 
3.7 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้          

ร้อยละ 75 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทึและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีคุณลักาณะท่ีพกงประสงค์ของผู้เรียน 
 
๔.  กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอโครงการ พ.ค. ๖5 - ครูขวัญหทัย 
๓. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖5  ครูขวัญหทัย 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖5  ผู้อ านวยการ 
๕.  ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
    - กิจกรรม กึกาาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
    - กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน 
    - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 
    - กิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียน 
    - กิจกรรมแนะแนวการ กึกาา 
    - กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อค าพ่อสอน” 
    - กิจกรรมส่งเสริมทักาะทางด้านดนตรี 

 
พ.ย. ๖5 

มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 
ก.พ.๖6-มี.ค.๖6 

 
มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 

ก.พ.๖6 
มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 
มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 

 
๑0๐,๐๐๐ 

2,๐๐๐ 
50,๐๐๐ 

 
6,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
1,000 

๑๕,๐๐๐ 

 
ครูขวัญหทัย 
ครูบุาบงร์ 
ครูณัฐพงา์ 

 
ครูกรชนก 
ครูณัฐพงา์ 
ครูณัฐพงา์ 
ครูณัฐพงา์ 

๔. สรุปและประเมินผล เม.ย.๖๕ - ครูขวัญหทัย 
รวม  17๕,๐๐๐  



๑๐๐ 
 

๕.  งบประมาณที่ได้รับ   
งบประมาณท้ังหมด                                    17๕,๐๐๐   บาท 

               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)    ๒5,๐๐๐   บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  150,๐๐๐   บาท 
  - งบอดุหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -   บาท 
  - อื่นๆ .....................................         -          บาท 
 
๖.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

    6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคามสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
    6.3 ร้อยละของผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

6.4 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา และทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิต
จริงและเป็นแบบอย่างได้ 

    6.5 ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีมีคุณภาพและปลอดภัย 
6.6 ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
6.7 ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้เรียนรู้โดยผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทึแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีคุณลักาณะท่ีพกงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 



๑๐๑ 
 

ชื่อกิจกรรม        ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (ทัศนศกึษา) 
ภายใต้โครงการ 07 พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒ ข้อ ๑๖) , มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) (๓.๒) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖5 – เมษายน ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล   
   การจัดการ กึกาายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักาะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีทักาะพิสัย พุทธิพิสัย และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถาน กึกาาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและ
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด ดังนั้นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกง
จัดโครงการทัึน กึกาานอกสถานท่ีซก่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และ
แหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้ตรงตามึักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 

๒. วัตถุประสงค์  
    ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ในระดับ 
                ดีเลิึ (ร้อยละ 75 – 89.99) 
เชิงคุณภาพ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖5 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
๓. ขออนุมัติกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖5 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕. จัดกิจกรรมทัึน กึกาา พฤึจิกายน ๒๕๖5 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน ๒๕๖6 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 



๑๐๒ 
 

๕. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังหมด                                    ๑0๐,๐๐๐   บาท 

               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)        -         บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ๑0๐,๐๐๐   บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -          บาท 
  - อื่นๆ .....................................         -          บาท 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
     

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                               (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ชื่อกิจกรรม    การใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน(ห้องสมุด,ห้องสมุดIT) 
ภายใต้โครงการ 07  โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๕) มาตรฐานที่ ๓ (๓.๒)       

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     
 

ครูบุษบงร์  บุกรอ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ของนักเรียน  เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีอ านวยความ
สะดวก  จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  กึกาาค้นคว้า  แสวงหาค าตอบ  และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้  ซก่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ กึกาาขั้นพื้นฐาน  พุทธึักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  
๒๕๖๑)  และท่ีส าคัญคือช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถาน กึกาา  เพื่อ  การพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีความคิดสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  
แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เช่น  การท างาน  โครงงาน  รายงาน  ช้ินงาน  และการลงมือ
ปฏิบัติจริง  โดยสถาน กึกาาควรมีการพัฒนา  และปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้งาน  ให้มีหนังสือ/ส่ือท่ี
ทันสมัย  หลากหลาย  ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  พร้อมท้ังจัดบรรยากาึให้น่าสนใจ 

ดังนั้นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  จกงได้ด าเนินการจัดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ซก่งห้องสมุดมีชีวิต  สามารถสร้างกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุด  จัดบรรยากาึและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีอ านวย
ความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน  เพื่อให้ครู  นักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ กึกาาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองสร้างความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขก้น  ซก่งจะต่อยอดไปสู่การสร้างลักาณะนิสัยท่ีดีสู่การเป็น
พลเมือง  ๔.๐    

                
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๒.๒ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 
 
 
 



๑๐๔ 
 

๓. เปา้หมายของโครงการ 
          เชิงปริมาณ 
          ๑. ผู้เรียนใช้ห้องสมุดและห้องสมุด IT ให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75 – 

89.99) 
๒. สถาน กึกาาจัดหาห้องสมุดและห้องสมุด IT ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่งมีคุณภาพและปลอดภัย 

ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90 – 100) 
เชิงคุณภาพ 

          ๑. นักเรียนและครูในโรงเรียน มีแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความ
สนใจและมีนิสัยรักการอ่าน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด
ไปสู่การปฏิบัติจริง หนังสือและส่ือต่างๆ จะช่วยเตรียมความพร้อมครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมเสริมทักาะคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์  ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนจน
เต็มึักยภาพ 

๒. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๔ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.65 - มี.ค.66 2,๐๐๐ ครูบุาบงร์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6 - ครูบุาบงร์ 

๕. งบประมาณที่ได้รับ 
       งบประมาณท้ังหมด                                            2,๐๐๐  บาท 

                     - งบอุดหนุน  (ค่าจัดการเรียนการสอน)          2,000  บาท    
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)           - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                                        - 
                     - อื่นๆ   

 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                    ๖.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าใช้ห้องสมุดและห้องสมุด IT 
                    ๖.๒ ร้อยละของการจัดหาห้องสมุดและห้องสมุด IT ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และปลอดภัย 
 
 



๑๐๕ 
 

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑  นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  รักการ กึกาาค้นคว้า 
  ๗.๒  นักเรียนมีทักาะในการสืบค้นสารสนเทึเพื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
  ๗.๓ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเปิดโลกทัึน์แก่ผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้รับความรู้เพิ่มมากขก้นจากการค้นคว้า และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
     

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวบุาบงร์ บุกรอ) 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                               (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

ชื่อกิจกรรม    ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและลูกเสอืจิตอาสาพระราชทาน 
ภายใต้โครงการ 07 พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ ๑  (๑.๑ ข้อ ๑๘,๑๙) , มาตรฐาน ๓ (๓.๑) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายณัฐพงษ์ พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง มีนาคม พ.ศ.2566 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การลูกเสือเป็นขบวนการทางการ กึกาา ท่ีมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ การ กึกาาด้วย
วิธีการของลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีคุณสมบัติตามท่ีสังคมต้องการ เช่น มีลักาณะของผู้น าท่ีดีเป็นผู้มี
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักาณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับความต้องการของสังคม
กระบวนการและวิธีการของลูกเสือท่ีเด็กได้รับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับหลักการ กึกาาและ
ตรงกับความต้องการของเด็ก คือการเรียนปนเล่น การ กึกาาด้วยการกระท า และการ กึกาาเพื่อจัด
ประสบการณ์ ซก่งเป็นคุณลักาณะพิเึา กิจกรรมลูกเสือจกงเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นทางโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดโครงการ “ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี” ขก้นเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความสามัคคี การให้อภัย เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสภาพชีวิตต่างๆ น าไปสู่พื้นฐานการท าประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีปลูกฝังวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต การอนุรักา์ส่ิงแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติน ามาประยุกต์ใช้ บูรณาการกับการ
ปลูกฝัง ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและทักาะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีทักาะทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน การท ากิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นหมู่
คณะและความสามัคคีเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านคุณลักาณะท่ีดีต่างๆ เช่นการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การ
ให้อภัย และเคารพกฎระเบียบต่างๆ 
 
๓. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ    
                 3.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักาะทางลูกเสือและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75  

- 89.99) 
                 3.2 ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 85 
                 3.3 ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 85 
 เชิงคุณภาพ   
                ลูกเสือ-เนตรนารีมีทักาะทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน การท ากิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นหมู่คณะ
และความสามัคคีเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านคุณลักาณะท่ีดีต่างๆ เช่นการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การให้
อภัย และเคารพกฎระเบียบต่างๆ   
 
 



๑๐๗ 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม 2565 - ครูณัฐพงา์ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พ.ค.65 – มี.ค.66 50,00 คณะครู 
๔. สรุปกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕ - ครูณัฐพงา์ 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ          

งบประมาณท้ังหมด                                    50,๐๐๐.    บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)       -.         บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 50,000      บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)        -          บาท 
  - อื่น.....................................        -          บาท 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

      6.1 ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ทักาะทางลูกเสือและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
                 6.3 ร้อยละของผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
๗. ผลการด าเนินกิจกรรม 
 ลูกเสือ-เนตรนารีมีทักาะทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน การท ากิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นหมู่คณะและ
ความสามัคคีเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านคุณลักาณะท่ีดีต่างๆ เช่นการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การให้อภัย 
และเคารพกฎระเบียบต่างๆ 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายณัฐพงา์ พรมเหมา) 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                          (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ชื่อกิจกรรม    ชุมนุมและลดเวลาเรียน 
ภายใต้โครงการ 07 พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ 2 (3) , มาตรฐานที่ 3 (1) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวกรชนก พรทวีสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
*************************************************************************************************** 

1.หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนอกจากจะมุ้งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาพื้นฐาน
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ และยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซก่งได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมแนะแนว 
นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซก่งเป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การ กึกาาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกิจกรรมนี้และให้บรรจุไว้ในหลักสูตรของ
โรงเรียนด้วย โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้จัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมข้างต้นเพื่อตอบสนองนโยบายของ 
สพฐ. โดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซก่งได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตและใช้
เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
  2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
3.เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 

– ผู้เรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาา และสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
และใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75-89.99) 

– ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75-89.99) 

  เชิงคุณภาพ 
– ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

เป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้           

 
 
 
 



๑๐๙ 
 

4.กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน พฤาภาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม 2565 ครูกรชนก 
3. ด าเนินกิจกรรม มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 ครูกรชนก 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูกรชนก 

 

5.งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด   6,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) 6,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)       - 
 -  อื่นๆ.............................................      - 

 

6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

         6.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาา และสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิต
จริง และใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

         6.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาน กึกาาและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เป็นแบบอย่างท่ีดี 
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้           
 
                                      
 

    ลงช่ือ................................................... ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                         (นางสาวกรชนก พรทวีสุข) 
                                         
 
                                                 ลงช่ือ................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง) 

 
 



๑๑๐ 
 

ชื่อกิจกรรม    แนะแนวการศึกษา 
ภายใต้โครงการ 07 พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ 2 (3) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายณัฐพงษ์ พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
********************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
 การแนะแนวการ กึกาาเพื่อประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม หรือการ กึกาาต่อท่ีเหมาะสม เป็นกระบวนการ
ส าคัญท่ีจะสามารถ ช่วยการเตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ  บุคลิกภาพ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หากนักเรียน  กึกาาต่อหรือประกอบอาชีพตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง ก็จะท างานได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาการ
เปล่ียนแปลง หรือออกจากงาน ท าให้ประสบผลส าเร็จ มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีรายได้ท่ีเหมาะสม การ
เลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของแต่ละบุคคล มีความส าคัญอย่างยิ่ง คนท่ี
เลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลให้มีความสุขในการท างาน  และความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ การแนะแนวมีบทบาทส าคัญท่ีช่วงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน  ก้าวเข้าสู่โลกของการมี
อาชีพและท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาาเมื่อจบการ กึกาาในระดับช้ัน
ประถม กึกาาปกท่ี 6 และมัธยม กึกาาปกท่ี 3  และน าความรู้มาประกอบการตัดสินใจเลือก กึกาาต่อได้อย่าง
เหมาะสม  
 
3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
          นักเรียนระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 มีท่ี กึกาาต่ออย่างเหมาะสมในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75 – 89.99) 
  เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนมีแนวทางในการ กึกาาต่อเพื่อประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
 
4. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ กันยายน 2565 คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม กันยายน 2565 ครูณัฐพงา์ 
3. ด าเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2566 ครูณัฐพงา์ 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2566 ครูณัฐพงา์ 



๑๑๑ 
 

5. งบประมานที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด      1,000   บาท 
 - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) 1,000    บาท 
 - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
 - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)        - 
 - อื่นๆ.............................................       - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.6 และ ม.3 มีท่ี กึกาาต่อ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา เมื่อจบการ กึกาาในระดับช้ันประถม กึกาาปกท่ี 6 
และมัธยม กึกาาปกท่ี 3  และน าความรู้มาประกอบการตัดสินใจเลือก กึกาาต่อได้อย่างเหมาะสม  

 
 
                                                  ลงช่ือ.............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                               (นายณัฐพงา์ พรมเหมา ) 
 
                                              
                                                  ลงช่ือ.............................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                             (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อค าพ่อสอน” 
ภายใต้โครงการ 07 โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ       
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ 1 (16,18) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายณัฐพงษ์ พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 17  พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 
********************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขก้นอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมท่ีให้
ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าท่ีจะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นจิต
สาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเส่ือมโทรม ท าให้ทางคณะผู้จัดท ามีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและยกระดับจิตใจของ
บุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขก้น ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท่ีเกิดขก้น จกงได้จัดท าโครงการ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 
 ดังนั้นจกงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่อง การเป็นผู้น าท่ีเสียสละและจิตสาธารณะ มี
วิสัยทัึน์ท่ีถูกต้อง ชัดเจน และกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคมและผู้อื่น โดย
ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ซก่งจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้าง และกล่ันกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคม ซก่งส่ิงเหล่านี้แท้จริงแล้วควร
ปลูกฝังให้อยู่ในสามัญส านกกพื้นฐานของคนทุกคน  
 ในโอกาสนี้  จกงจัด กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อค าพ่อสอน” ขก้นเพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและึาสนสถาน โดยจะท าการท าความสะอาดบริเวณอนุสรณ์สถาน สถานปฏิบัติธรรมและ
ห้องน้ า เพื่อเอื้ออ านวยแก่ชุมชนและผู้มาปฏิบัติธรรม กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนานักเรียนซก่งเป็นความหวังของ
ประเทึชาติและเป็นอนาคตของประเทึชาติได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการเป็นผู้น าท่ีเสียสละและ
จิตสาธารณะได้เป็นอย่างดี 
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น าท่ีเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
2.2 เพื่อปลูกจิตสานกกท่ีดีในการท านุบ ารุงึาสนา 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

3.1 ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 

3.2 ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 85 
  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการท าการท าความสะอาดบริเวณอนุสรณ์สถาน สถานปฏิบัติธรรมและห้องน้ า 
 



๑๑๓ 
 

 
 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูณัฐพงา์ 
3. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูณัฐพงา์ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ครูณัฐพงา์ 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ มิถุนายน 2565 - มีนาคม 2566 ครูณัฐพงา์ 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูณัฐพงา์ 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด    1,000  บาท 
 -  งบอดุหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)  1,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  6.1 ร้อยละของผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนเป็นผู้น าท่ีเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
 7.2 นักเรียนเกิดจิตสานกกท่ีดีในการท านุบ ารุงึาสนา 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (นายณัฐพงา์ พรมเหมา) 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                        (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 



๑๑๔ 
 

ชื่อกิจกรรม    ส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี 
ภายใต้โครงการ 07 พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ ๑ (๑๘)   มาตรฐานที่ ๒ (๓)  มาตรฐานที่ ๓ (๑) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   ครูณัฐพงษ์   พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากการ กึกาาหลักสูตรแกนกลางการ กึกาาข้ันพื้นฐาน  พุทธึักราช ๒๕๕๑  มาตรฐานการ กึกาา 
และมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก  เป็นแนวทางการจัดการ กึกาาท่ีมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีความซาบซก้ง
ในคุณค่า  อารมณ์  ความรู้สกกในส่ิงท่ีดีงาม  ไพเราะน่ารื่นรมย์  พัฒนาฝึกฝนและซกมซับจนเป็นลักาณะนิสัย
และรสนิยม  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร  เช่น กิจกรรมดนตรีสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมี
นิสัย  มีสุนทรียภาพและลักาณะด้านดนตรี  เป็นต้น 
 ทางโรงเรียนจกงจัดกิจกรรมส่งเสริมทักาะทางด้นดนตรี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  ให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรี  ได้แสดงออกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักาะทางด้านดนตรี 
   ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความช่ืนชม และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
  ๓. เพื่อปลูกจิตส านกกให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในการแสดงออกของตนเองและผู้อื่น 

๓. เปา้หมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีความรู้และทักาะทางด้านดนตรี ในระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75 – 89.99) 

  ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีความช่ืนชม และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ใน
ระดับดีเลิึ (ร้อยละ 75 – 89.99) 

   ๓.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๙๐ 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักาะทางด้านดนตรี  มีความช่ืนชม  และร่วมกิจกรรมดนตรีได้อย่างมี
ความสุข  ตลอดจนเกิดความรักและภาคภูมิใจในการแสดงออกของของตนเองและผู้อื่น 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖5  ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๖5  นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๓. ด าเนินกิจกรรม มิ.ย.๖5-มี.ค.๖6 ๑๕,๐๐๐ นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. ๖6  นายณัฐพงา์   พรมเหมา 



๑๑๕ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ             ๑๕,๐๐๐       บาท 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักาะทางด้านดนตรี 

  6.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความช่ืนชม และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

   6.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกนั ร้อยละ ๙๐ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักาาะทางดนตรี มีความช่ืนชมและร่วมกิจกรรมดนตรีได้อย่างมีความสุขและ
มีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 
 

 ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายณัฐพงา์ พรมเหมา) 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                        (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

โครงการ 08 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู้ 

สนองนโยบายสพฐ. (2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ   

สพฐ.ด้านคุณภาพ (3.2) , (3.4) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 2 (6), มาตรฐานที่ 3 ( 3.2 ) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 (1.4),ข้อที่ 3 (3.1),(3.2),(3.3) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบันนับว่าเทคโนโลยีเป็นส่ิงจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขก้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามึักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทึในการเรียนรู้ตามึักยภาพ จกงตระหนักถกงบทบาทและความส าคัญของ
การใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ซก่งมีความต้องการท่ีจะมุ่งเน้นพฒันาอุปกรณ์ของ
ผู้เรียนและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขก้นอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน จกงต้องมีการจัดการเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
เป้าหมายอันสูงสุด 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดให้มีโครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทึ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ขก้น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขก้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
 ๓.๒  ครูและนักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ ๙๕ 
 ๓.๓  นักเรียนมีทักาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ร้อยละ ๙๕  
 
 



๑๑๗ 
 

 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีโคงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ท่ี
ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานของสถาน กึกาา ได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในการเรียนการ
สอนเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีดียิ่งขก้น 
 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอโครงการ พฤาภาคม  2565 - คณะครู 
3. ขออนุมัติโครงการ พฤาภาคม  2565 - คณะครู 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤาภาคม  2565 - ผู้บริหาร 
5. ด าเนินกิจกรรม พฤาภาคม  2565 -มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อ 
การเรียนรู ้

พฤาภาคม  2565 -มีนาคม 2566 8,000 ครูเปรม 

5.2 กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

พฤาภาคม  2565 -มีนาคม 2566 30,000 ครูเปรม 

5.3 กิจกรรมจัดหาพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการ กึกาา 

พฤาภาคม  2565 -มีนาคม 2566 185,000 ครูเปรม 

6. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
 
5. งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด             223,000  บาท 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  223,000  บาท 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   - 
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)              -   
- อื่น.................................................   - 

 
๗.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
 ๑. ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการส่ือสารในการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับดีขก้นไป 
 2. สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
          3. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ในระดับ ดีเลิึ 
 



๑๑๘ 
 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีเทคโนโลยีและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
               ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ชื่อกิจกรรม     พัฒนาระบบเครือข่ายเพือ่การเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการ 08 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

จัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 (6)  มาตรฐานที่ 3 (2) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีึักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ในยุคึตวรราท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การส่ือสารและเทคโนโลยี ทักาะชีวิตและอาชีพ โดย
ครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้กับ
ผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การ กึกาาแห่งชาติ พ.ึ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการ กึกาา มาตรา 22 การจัดการ กึกาาต้องยกดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการ กึกาาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามึักยภาพ นอกจากนี้นโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวง กึกาาธิการในปัจจุบันมีการขับเคล่ือนการจัดการ กึกาาตามแนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ซก่งนอกจากจะเป็นการลดช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังหมายรวมถกงการลดบทบาทของครูในช้ันเรียนจาก
ผู้สอนเพียงอย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากขก้น ดังนั้นจกง
เป็นหน้าท่ีของสถาน กึกาาทุกแห่งในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ
มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทางการ กึกาาท้ังด้านความรู้ เจตคติ  ทักาะและ
คุณลักาณะท่ีพกงประสงค์  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกง ได้จัดท าโครงการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขก้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 
3. เปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้  

ร้อยละ 95 
2. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนได้ร้อยละ 85   
เชิงคุณภาพ   
ผู้เรียนมีทักาะการใช้และเรียนรู้ เทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 



๑๒๐ 
 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม  2565 - ครูเปรม 
3. ด าเนินกิจกรรม  พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อ
การเรียนรู ้

พฤาภาคม2565 -
มีนาคม 2566 

8,000 ครูเปรม 

4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
 
5. งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด    8,000 บาท 
- งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)  8,000 บาท 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน )    -  
- งบอุดหนุน ( เงินเหล่ือมปก )      - 
- อื่น.................................................    - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  95  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ในระดับ ดีเลิึ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1 นักเรียนมีทักาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ในทุกระดับช้ัน 
2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู ้
3. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีครอบคลุมทุกอาคารเรียน และพร้อมใช้งานเสมอ 
4.สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
  
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 



๑๒๑ 
 

ชื่อกิจกรรม     จัดซ้ือ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการ 08 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

จัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 (6)  มาตรฐานที่ 3 (2) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2564 -  31  มีนาคม  2565 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และพัฒนาระบบการท างานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการ กึกาา  และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการ กึกาา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ีมีคุณภาพ  จกงต้องมีการ
ดูแลรักาาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการ กึกาาข้ันพื้นฐาน  จกงได้จัดท าโครงการนี้ขก้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 
3. เปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้   
ร้อยละ 95 
2. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ   
สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารสจัดการและจัดการเรียนรู้ และ
บุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม  2565 - คณะครู 
3. ด าเนินกิจกรรม  จัดซื้อ  ซ่อมแซม  วัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

พฤาภาคม2565 -
มีนาคม 2566 

30,000 คณะครู 

4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
 
5. งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด    30,000 บาท 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  30,000 บาท 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน )    -  
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)      - 
- อื่น.................................................    - 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้รอ้ย
ละ 95 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2.ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ร้อยละ 85  อยู่ในระดับดีเลิึ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ อีกท้ัง
บุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

 
 
 



๑๒๓ 
 

ชื่อกิจกรรม     จัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ภายใต้โครงการ 08 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

จัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 (6)  มาตรฐานที่ 3 (2) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ส่ือการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมายท่ีจะให้
เลือกใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขก้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครู
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายและมีส่ือประกอบการสอนท้ังส่ือในท้องถิ่นและส่ือเทคโนโลยี 
นักเรียนจกงจะได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ หลายประการ คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน 

ึูนย์เทคโนโลยีและส่ือสารการ กึกาาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ประชาสรรค์มีส่ือเทคโนโลยี ส่ือส่ิงพิมพ์
และอื่นๆ ไว้ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่ผู้เรียน ครู และชุมชน ซก่งส่ือบางชนิดมี
สภาพเก่า ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและล้าหลังไม่ทันสมัย ดังนั้นทางึูนย์จกงได้จัด
โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีขก้น เพื่อท่ีจะจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ือการเรียนการสอนให้สามารถใช้
งานได้และทันสมัย ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ครูและชุมชน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือ กึกาาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีส่ือ นวัตกรรมท่ีเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 90 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหรือจัดหา ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการ กึกาาท่ีมีให้อยู่ในสภาพเอื้ออ านวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน ได้ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ   
1. คณะครู นักเรียน ได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการ กึกาา โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ กึกาา ภายในสถาน กึกาาพร้อมอ านวยความสะดวกให้ครู 
บุคลากร และนักเรียน ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความ



๑๒๔ 
 

เข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักาะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม  2565 - คณะครู 
3. ด าเนินกิจกรรม  จัดหาพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีทางการ กึกาา 

พฤาภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

185,000 ครูเปรม 

4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
 
5. งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด    185,000 บาท 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   - 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน )     -  
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)     185,000 บาท 
- อื่น.................................................     - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ในระดับ ดีเลิึ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ให้บริการส่ือท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 

ครูและบุคลากร เพื่อสนับสนุนการจัดการ กึกาาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
      ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 



๑๒๕ 
 

โครงการ 09 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                                 
สนองนโยบายสพฐ.(๒๕๖๔) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส (๒.๓)              

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๔ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ                       พฤษภาคม ๒๕๖5-มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล     
          ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนก่งในการบริหารจัดการ กึกาาของสถาน กึกาาท่ีจะ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยการมี ส่วนร่วมของ
บุคลากรและเครือข่าย ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาน กึกาา อาทิคณะกรรมการสถาน กึกาาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จกงก าหนด
นโยบายส าคัญ ให้สถาน กึกาาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซก่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ  ปกป้อง คุ้มครอง
อย่างรอบด้านด้วยกระบวนการท่ีถูกต้อง เหมาะสมและนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่าง
ต่อเนื่องและสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซก่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จนส าเร็จ
การ กึกาาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเึาแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)  
เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน  
          ด้วยเหตุนี้โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้ตระหนักถกงความจ าเป็นเร่งด่วน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตด้วยวิถีและปัญญา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเอง สังคม
และปลอดภัยจากวิกฤตท้ังมวล จกงได้จัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นโครงการต่อเนื่องขก้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  

      ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานมีส่วนรว่มในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       ๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
 
๓. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

๑.บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ร้อยละ ๙๐ ขก้นไป  

     ๒.โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา ร้อยละ๙๐ ขก้นไป  
 
 



๑๒๖ 
 

            เชิงคุณภาพ 
๑.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานมีส่วนรว่มในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  

     ๒.เพื่อให้โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา  
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด    -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)  -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.๖5 ผู้อ านวยการ 

๒) เสนอโครงการ พ.ค.๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 
๓) ขออนุมัติโครงการ พ.ค.๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 
๔) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค.๖5 ผู้อ านวยการ 
๕) ด าเนินงานตามโครงการ 
      ๕.๑ วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของ
โรงเรียน  
      ๕.๒ ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
        - รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
        -การคัดกรองนักเรียน  
        -การส่งเสริมนักเรียน  
        -การป้องกัน  
        -การแก้ไขปัญหา  
        -การส่งต่อ 

 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 

 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
รดา  พิมพาวัฒน์ 

 
รดา  พิมพาวัฒน์ 

 
 

๖) สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย.66 รดา  พิมพาวัฒน์ 



๑๒๗ 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ร้อยละ๙๐ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
๒.โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา ร้อยละ๙๐ อยู่ในระดับยอด
เย่ียม 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๑.บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๒.โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
 

 
ลงช่ือ…………………………………………….…ผู้เสนอโครงการ 

                                          (นางสาวรดา  พิมพาวัฒน)์ 
 
 

                                                              ลงช่ือ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ชื่อกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน(ทุนยากจน/ทุนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข) 
ภายใต้โครงการ 09                          ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา      

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ                       พฤษภาคม ๒๕๖5-มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ กึกาา พ.ึ.2561 มาตรา 5(2)ก าหนดให้
ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซก่งขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส จนส าเร็จการ กึกาาขั้นพื้นฐาน การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเึาแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ กึกาาของครัวเรือน และสนับสนุนสถาน กึกาาให้
สามารถส่งเสริมทักาะชีวิตและทักาะอาชีพท่ีสอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามึักยภาพเป็น
รายบุคคล โดยมีเงื่อนไขส าคัญคือ นักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในภาคเรียนนั้นๆเพื่อป้องกัน การหลุดออกจากระบบการ กึกาา 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเึาแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ให้กับนักเรียน 

๒.เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ กึกาาแก่นักเรียนท่ียากจนให้ได้รับการ กึกาาในระดับท่ีสูงขก้น 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนระดับช้ัน อนุบาล ๒ - ม.๓ ได้รับการคัดกรองในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเึา

แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อหาเด็กท่ีเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือ 
เชิงคุณภาพ 
๒. นักเรียนท่ีเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือได้รับทุนยากจน/ทุนยากจนพิเึาแบบมีเงื่อนไข ในภาคเรียนท่ี ๑ 

และ ๒ ภาคเรียนละ๑ครั้ง และมีเวลามาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคเรียน 
 

๔. ขั้นกิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มิถุนายน ๒๕๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 
๒. เสนอกิจกรรม มิถุนายน ๒๕๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งรายช่ือเด็กท่ีต้องคัดกรองให้ครุประจ าช้ันทราบ
และกรอกข้อมูล นร.๐๑ 
- เสนอรายช่ือให้กรรมการสถาน กึกาาทราบและ
พิจารณาอนุมัติตามสมควร 

กรกฏาคม ๒๕๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 



๑๒๙ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

- ครูประจ าช้ันแจ้งผู้ปกครอง มารับเงินทุนยากจน/
ทุนยากจนพิเึาแบบมีเงื่อนไข พร้อมเซ็นรับเงินใน 
นร.๐๖ 
- รายงานการจ่ายเงินในระบบ กสึ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 รดา  พิมพาวัฒน์ 

  
๕. งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด    -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)  -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
       ๑.นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนนุนักเรียนยากจนและยากจนพิเึาแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุน
เสมอภาค)  และได้รับโอกาสทางการ กึกาาให้ได้รับการ กึกาาในระดับท่ีสูงขก้นร้อยละ๙๐ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                 ๑.นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเึาแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุน
เสมอภาค) 

       ๒.นักเรียนยากจนได้รับโอกาสทางการ กึกาาให้ได้รับการ กึกาาในระดับท่ีสูงขก้น 
 

 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (นางสาวรดา พิมพาวัฒน์) 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      (นางสาวรดา พิมพาวัฒน์) 

 
 
 



๑๓๐ 
 

ชื่อกิจกรรม  การเยียมบ้านนักเรียน 
ภายใต้โครงการ 09 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖5-มีนาคม ๒๕๖6 
********************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการ กึกาาให้แก่นักเรียน  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ท้ัง
ทางด้านความรู้ ทักาะ ซก่งโรงเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้อย่างเต็มท่ี อีกท้ังการพัฒนาคุณลักาณะ ท่ีพกง
ประสงค์ โรงเรียนก็สามารถสร้างเสริมให้นักเรียนได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และมี
ทักาะด้านต่างๆ รวมท้ังการสร้างเสริมลักาณะนิสัยท่ีดีนั้น โรงเรียนได้ตระหนักว่า โรงเรียนไม่สามารถ
ด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วน
ในการอบรมดูแลนักเรียนซก่งเป็นบุตรหลานของตนเอง ในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจกงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกท้ังโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส
เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซก่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนท้ังท่ีเป็นลูกึิาย์และลูกหลาน ให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มท่ี 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ เห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดด าเนินการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน ในการ
ด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน และนโยบาย “สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน” โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ จกงได้
จัด “โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน”ขก้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางโรงเรียนได้
ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนมากขก้น 
 
๒. วัตถุประสงค์   

     ๑.เพื่อติดต่อประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
๒.เพื่อการ กึกาาและวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ 
๓.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 
๔.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับการคัดกรองเมื่อเจอปัญหาจะได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างตรง
เป้าหมาย 

 
๓. เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 
     ๑. นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ปกการ กึกาา๒๕๖๔ ได้รับการเย่ียมบ้านโดยครูประจ าช้ัน 
๑๐๐% 



๑๓๑ 
 

              เชิงคุณภาพ 
               ๑. นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ปกการ กึกาา๒๕๖๔ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน  แก้ไข  
และติดตาม ปัญหานักเรียนเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มิถุนายน ๒๕๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 
๒. เสนอกิจกรรม มิถุนายน ๒๕๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม 
- ก าหนดวันออกเยี่ยมบ้านของครูแต่ละช้ัน
เรียน 
- แจกเอกสารการออกเย่ียมบ้านส าหรับครู
เพื่อไว้กรอกข้อมูลครอบครัวนักเรียน 
- หลังการเยี่ยมบ้านครูประจ าช้ันรวบรวม
ข้อมูลเด็กส่งต่อมายังผู้รับผิดชอบ เพื่อ
รายงานการเยี่ยมบ้าน 
- ข้อมูลเด็กน าเข้าระบบคัดกรองในขั้นตอน
ต่อไป 

มิถุนายน ๒๕๖5 รดา  พิมพาวัฒน์ 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 รดา  พิมพาวัฒน์ 
  

๕. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด    -  บาท 

 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)  -  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      ๑.นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ปกการ กึกาา๒๕๖๔ ได้รับการเย่ียมบ้านโดยครูประจ าช้ัน      
และได้รับ การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน  แก้ไข  และติดตาม ปัญหานักเรียนเรียนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพร้อยละ๙๐ ขก้นไปอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑.ผู้ปกครองกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์อนัดีต่อกัน 

๒.นักเรียนได้รับการ กึกาาและวิเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ 
๓.นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 



๑๓๒ 
 

๔.นักเรียนได้รับการคัดกรองเมื่อเจอปัญหาและได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างตรงเป้าหมาย 
 
 

  
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (นางสาวรดา พิมพาวัฒน์) 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      (นางสาวรดา พิมพาวัฒน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓๓ 
 

โครงการ 10 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
สนองนโยบายสพฐ.(ป2ี564)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ (4.1) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 (18) มาตรฐานที่ 2 (2,5,6) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๔  (4.1) 
ลักษณะของโครงการ (ต่อเนือ่ง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  ๒๕๖5 – 31 มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนามาตรฐานการ กึกาาขั้นนพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถาน กึกาา และเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการ กึกาา ๒๖๔๓ ทางโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงมีการก าหนดประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนซก่งมีความส าคัญในการส่ือสานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันระหว่างสถาน กึกาา 
ผู้ปกครองและชุมชน ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน ดังนั้นสถาน กึกาาจกงต้อง
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการพัฒนาการ กึกาาร่วมกัน ช้ีแนะ การป้องกัน 
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการ กึกาาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีสถาน กึกาาได้รับมอบหมาย  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทอง
อุปถัมภ์ขก้น เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อสาธารณชนอย่าง
กว้างขวางต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วน ร่วม
 ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน กึกาาขั้นพื้นฐาน 

๒.๓ เพื่อทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
๒.๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
2.5 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.6 เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน อีกท้ังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ

 การเรียนและเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2.7 เพื่อให้สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ

 เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.8 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทึภายในโรงเรียนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 



๑๓๔ 
 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๓.๑  โรงเรียนจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่งาน/กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน ร้อยละ ๙๕ 

๓.๒  โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๑๐๐   ดังนี้ 
๓.๒.๑ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๓.๒.๒ กิจกรรมประชุมกรรมการสถาน กึกาา 
๓.๒.๓ กิจกรรมรับสมัครนักเรียน และปฐมนิเทึนักเรียนใหม่ 
๓.๒.๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทึ นักเรียนจบการ กึกาา 
๓.๒.๕ กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน 
๓.๒.๖ กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทึภายในสถาน กึกาา 

๓.๓  โรงเรียนมีป้ายนิเทึ ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนร้อยละ ๙๕ 
๓.๔  ผู้เกี่ยวข้องเกิดความพกงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๙๕   
เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนมีโครงการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ บุคลากรทางการ กึกาา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถาน กึกาา  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจตรงกัน และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการ กึกาา การพัฒนาโรงเรียน ซก่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานของสถาน กึกาา 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดความมั่นใจในการจัด
การ กึกาาของสถาน กึกาา 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผ ู้รับผ ิดชอบ 
กิจกรรม 

1. ประช ุมวางแผน มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอโครงการ พฤาภาคม 2565 - คณะครู 
3. ขออนุมัติโครงการ พฤาภาคม 2565 - คณะครู 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 - ผู้อ านวยการ 
5. ด าเนนิกิจกรรม    

5.1 กิจกรรมประชุมกรรมการสถาน กึกาา พฤาภาคม 2565 - ครูบุาบงร์ 
5.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทึภายใน
สถาน กึกาา 

พฤาภาคม 2565 2,500 ครูเปรม 

5.3 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน และปฐมนิเทึ
นักเรียนใหม่ 

พฤาภาคม 5256  3,000 ครูดวงตา 

5.4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 22 พฤาภาคม 2565 8,000 ครูขวัญหทัย 
5.5 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน 17 พ.ค.65 - 31 มี.ค.66 3,500 ครูเปรม 
5.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทึ นักเรียนจบการ กึกาา  31 มีนาคม 2566 10,000 ครูกรชนก 

6. สรุปโครงการ / รายงานผลการดำเนินงาน เมาายน 2566 - ครูเปรม 



๑๓๕ 
 

๕.  งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด    27,500 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  27,500 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน )    -  
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)      - 
- อื่น.................................................    - 
 

6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   6.๑  โรงเรียนจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่งาน/กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน ร้อยละ ๙๕ 
 6.๒  โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

6.๒.๑ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
6.๒.๒ กิจกรรมประชุมกรรมการสถาน กึกาา 
6.๒.๓ กิจกรรมรับสมัครนักเรียน และปฐมนิเทึนักเรียนใหม่ 
6.๒.๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทึ นักเรียนจบการ กึกาา 
6.๒.๕ กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน 
6.๒.๖ กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทึภายในสถาน กึกาา 

 6.๓  โรงเรียนมีป้ายนิเทึ ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนร้อยละ ๙๕ 
  6.๔  ผู้เกี่ยวข้องเกิดความพกงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๙๕   
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
 ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
 8.๒ เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน กึกาาข้ันพื้นฐาน 

8.๓ ได้ทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
8.๔ เกิดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
8.5 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 
8.6 นักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน อีกท้ังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน

 และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
8.7 สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ

 เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.8 ข้อมูลสารสนเทึภายในโรงเรียนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 
  

                                                           ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

            ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ชื่อกิจกรรม ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการ 10 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๒) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันผู้ปกครองนักเรียน ตลอดท้ังคณะกรรมการสถาน กึกาาขั้นพื้นฐาน  มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการ กึกาาเป็นอย่างมาก โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องช้ีแจงนโยบาย โครงการต่างๆ การบริหารจัดการ
ในโรงเรียน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในด้านการจัดการ กึกาา พฤติกรรมของนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสถาน กึกาา  โรงเรียนจกงได้จัดท า
โครงการนี้ขก้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน กึกาาขั้นพื้นฐาน  
๒.๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ กึกาา และความประพฤติของนักเรียน  
๒.๓ เพื่อทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
๒.๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 

 
๓. เปา้หมาย 
             เชิงปริมาณ 

๑) คณะกรรมการสถาน กึกาาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ร่วมประชุมปรกกาาหารือกับ
ทางโรงเรียน 

             เชิงคุณภาพ 
๑) คณะกรรมการสถาน กึกาา ผู้ปกครอง ร่วมประชุมปรกกาาหารือกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ กึกาา และพัฒนาความประพฤติของนักเรียน  
๓) โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖๔ ครูบุาบงร์ 
๓. ขออนุมัติกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖๔ ครูบุาบงร์ 



๑๓๘ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร 
๕. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖๔ 

และธันวาคม  ๒๕๖๔ 
คณะครูและผู้บริหาร 

๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕ ครูบุาบงร์ 
 

     ๕. งบประมาณที่ได้รับ 
       งบประมาณท้ังหมด           -  

                     - งบอุดหนุน  (ค่าจัดการเรียนการสอน)      - 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)         - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                    - 
                     - อื่น ๆ                                           - 
      
 ๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ๖.๑ เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน กึกาาข้ันพื้นฐาน 
            ๖.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ กึกาา และพัฒนาความประพฤติของนักเรียน 
                     ๖.๓ ทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
                     ๖.๔ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 
  ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                     ๗.๑ เกดิความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน กึกาาขั้นพื้นฐาน 
                     ๗.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ กึกาา และพัฒนาความประพฤติของนักเรยีน  
                     ๗.๓ ทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
                     ๗.๔ เกดิความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 
 
 

  ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                  (นางสาวบุาบงร์  บุกรอ) 

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

 
 
 



๑๓๙ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการ 10 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 (5,6) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สถาน กึกาาน าระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทึและการส่ือสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อ
เสริม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยให้ การสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ด้าน
คอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้กับโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 
 การให้บริการสารสนเทึภายใน โรงเรียน หรือ หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เอกสาร
เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนท่ีพัฒนาและ ปรับปรุงตามท่ีหน่วยงานท่ีโรงเรียนส่งข้อมูลให้เผยแพร่  ซก่งยังพบ
ข้อมูล / สารสนเทึท่ีได้ยังไม่เป็นไปตามหลักสารสนเทึท่ีดี กล่าวคือ ขาดความถูกต้อง แม่นย า ไม่เป็นปัจจุบัน 
มีการท างานซ้ าาซ้อน หรือเกิดความล่าช้า ท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน       
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ มีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงระบบสารสนเทึ
จ าเป็นของโรงเรียน ให้สามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน อีกท้ังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขก้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทึภายในโรงเรียนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
– ผู้เรียนร้อยละ 90 รับรู้ข่าวสารสารสนเทึภายในโรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ 
– ผู้เรียนรับรู้ข่าวสารสารสนเทึภายในโรงเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
     
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูเปรม 
3. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูเปรม 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ครูเปรม 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ พ.ค. 2565 – ม.ีค. 2566 ครูเปรม 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูเปรม 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณท้ังหมด   3,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) 3,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่น ๆ .............................................  - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 รับรู้ข่าวสารสารสนเทึภายในโรงเรียน 
- สถาน กึกาาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ยอดเย่ียม 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 ข้อมูลสารสนเทึภายในโรงเรียนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

           ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                     (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 



๑๔๑ 
 

ชื่อกิจกรรม รับสมัครนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ภายใต้โครงการ 10 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ข้อ (2.2) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวดวงตา  บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17  พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียน ใหม่ท่ีเข้า กึกาาต่อในระดับช้ัน อนุบาล 2 ประถม กึกาาปกท่ี 1 และ ช้ันมัธยม กึกาาปกท่ี 1 
ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน นัก กึกาาท้ังในด้านการเรียน 
ความประพฤติ เช่น การประเมินผลการเรียน ระเบียบการแต่งกาย การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น การ
ปฐมนิเทึจกงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้น ท่ีจะช่วยให้นักเรียนใหม่เข้าใจอย่างถูกต้องการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทึในปกท่ีผ่านมา พบว่านักเรียน ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทึไม่ครบทุกคน ดังนั้น งานแนะแนวฯ 
จะแก้ไขปัญหานี้โดยร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน และงานประชาสัมพันธ์ซก่งจะช้ีแจงให้นักเรียนใหม่เห็น
ความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทึในปกการ กึกาา 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

สถาน กึกาามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรับ
สมัคร นักเรียนเข้าใหม่ทุกคน ให้เข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใหม่มีความรู้ในข้อมูลของสถาน กึกาาและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง นักเรียนมีความ
พกงพอใจในการจัดปฐมนิเทึ  ประจ าปกการ กึกาา  2564 
  

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
3. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ครูดวงตา 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม 65 –มีนาคม 66 คณะครู 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูดวงตา 



๑๔๒ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด    3,000  บาท 

 -  งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  3,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่น ๆ .............................................  - 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ร้อยละของนักเรียนใหม่มีความรู้ในข้อมูลการ กึกาาและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

     1. นักเรียนใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรียนในโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  
     2. นักเรียนใหม่ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
     3. นักเรียนใหม่มีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดี 

 

 

 

ลงช่ือ...........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

       ( นางสาวดวงตา  บุญประดับ ) 

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

ชื่อกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภายใต้โครงการ 10 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ข้อ (2.2) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566 
********************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้จัดขก้น เพื่อให้ครูท่ีปรกกาาและ
ผู้ปกครองได้มาพบปะพูดคุย สนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นซก่งกันและกัน  เพื่อหาแนวทางและร่วมมือกันใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเห็นความส าคัญของการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมช้ันเรียน จกง
ก าหนดให้มีการประชุมขก้นเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมท่ีไม่พกงประสงค์ของ
นักเรียนและส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีให้ดียิ่งขก้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90 – 100) 
 เชิงคุณภาพ 
                     โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม  2565 - ครูขวัญหทัย 

3. ด าเนินกิจกรรม  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
พฤาภาคม2565 -

มีนาคม 2566 
8,000 คณะครู 

4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูขวัญหทัย 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด    8,000 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  8,000 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน )    -  
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)      - 
- อื่น.................................................    - 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในการบริหารจัดการ ร้อยละ 95 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ  อีกท้ัง บุคลากร  คณะกรรมการสถาน กึกาา  ผู้ปกครอง ได้รับทราบเข้าใจ 
และให้ความร่วมมือสนับสนุนในด้านกิจกรรมและความร่วมมือพัฒนาด้านต่าง ๆ ดียิ่งขก้น 

                                               
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                     (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง) 
 

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน 
ภายใต้โครงการ 10 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ( 6 ) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566 
********************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาข้ันพื้นฐาน ต้องการให้ทุกโรงเรียนมีการ
ติดต่อส่ือสารและเข้าถกงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีสามารถเผยแพร่
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมไปท่ัวโลก การมีเว็บไซต์เป็นของโรงเรียน จกงจ าเป็นท่ีจะท าให้บุคคล
ท่ัวไป สามารถรู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว การปฏิรูปการ กึกาา การเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลท่ีรวดเร็ว 
สามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทึอื่นๆ ของโรงเรยีน จกงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนขกน้  
 
2.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3.เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ 
              1.โรงเรียนมีเว็บไซต์ท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 90 
              2.ให้บริการครู นักเรียน และบุคลากรทางการ กึกาาด้านข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตร้อยละ 90 
        เชิงคุณภาพ 
             1. โรงเรียนมีเว็บไซต์ท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  
             2. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ กึกาาใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 
 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม  2565 - คณะครู 

3. ด าเนินกิจกรรม  พัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน 
พฤาภาคม2565 -

มีนาคม 2566 
3,500 ครูเปรม 

4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
 



๑๔๖ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด    3,500 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  3,500 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน )    -  
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)      - 
- อื่น.................................................    - 
 

6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 สถาน กึกาามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ มีเว็บไซต์ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างรวดเร็วและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

                                              
ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                                   (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๗ 
 

ชื่อกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา 
ภายใต้โครงการ 10 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 (18) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกรชนก พรทวีสุข 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566 
********************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนของการ กึกาาขั้นพื้นฐาน ในทุกๆปกการ กึกาาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ได้ผลิตนักเรียนให้จบการ กึกาา
ภาคบังคับ(ม.3) ซก่งเป็นช้ันสูงสุดของโรงเรียน ซก่งจะต้องส าเร็จการ กึกาาและเข้า กึกาาต่อในระดับมัธยม กึกาา
ตอนปลายหรือ กึกาาต่อในระดับสายอาชีพ 
          เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกึิาย์ ซก่งเคยอบรมส่ัง
สอนกันมา โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทึ ให้กับนักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีจบการ กึกาา
ประจ าปกการ กึกาา 2563  โดยมีผู้บริหารและคณะครูร่วมสร้างขวัญและกาลังใจอย่างพร้อมเพรียง 
 
2.วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน อีกท้ังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
เรียนและเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

 
3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนช้ันมัธยม กึกาาปกท่ี 3 ท่ีส าเร็จการ กึกาาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทึนักเรียนจบการ กึกาา 
ร้อยละ 85 

 เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนท่ีส าเร็จการ กึกาาช้ันสูงสุดของโรงเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
2.  นักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรม 

 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2564 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม  2564 - ครูกรชนก 
3. ด าเนินกิจกรรม   
           ปัจฉิมนิเทึนักเรียนจบการ กึกาา 

พฤาภาคม2564 -
มีนาคม 2565 

10,000 คณะครู 

4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2565 - ครูกรชนก 



๑๔๘ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด    10,000 บาท 
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  10,000 บาท 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน )    -  
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)      - 
- อื่น.................................................    - 
 

6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 85 
 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 นักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน และนักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน  เกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

 
                                
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                     (นางสาวกรชนก พรทวีสุข) 

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

ชื่อโครงการ 11 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย สพฐ.(ปี ๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส (๒.๒)  ด้านประสิทธิภาพ (๔.๑) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๒ (๒.๕) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๑ (๑.๓) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถาน กึกาา  นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรการ กึกาาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแล้ว ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมถือเป็นปัญหาใน
ระดับโลกมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุาย์และส่ิงมีชีวิตอื่นๆทุกชนิด และปัญหาใหญ่ท่ีคนท้ังโลกก าลังเผชิญอยู่
คือภาวะโลกร้อนท่ีท าให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงส่ิงมีชีวิตจ านวนมากได้รับผลกระทบอาจจะสูญพันธุ์ ซก่งการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ขาดความตระหนักและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จกงส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาทางส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ด้านอาคารสถานท่ี เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ พื้นท่ีใช้สอยร่วมกัน อุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ รวมถกงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนจะต้องมีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงามและพร้อมส าหรับใช้งาน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี  
เอื้อต่อการเรียนรู้  ซก่งมีความจ าเป็นต้องท าการจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อย่างสม่ าเสมอ รวมถกงการจัดการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามึักยภาพของผู้เรียน ในการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งผลให้วัสดุครุภัณฑ์เกิดการสกกหรอช ารุดทรุดโทรม จกงต้องมีการด าเนินการจัดหา 
จัดซื้ออุปกรณ์มาใช้ในการซ่อมแซมเพื่อให้คงสภาพเหมาะสมกับการใช้งานตามกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนไทรทอง
อุปถัมภ์จกงจัดท าโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ภูมิทัึน์ท่ัวไปในสถาน กึกาาให้มีความปลอดภัย สวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าดู   
 ๒.๒ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในสถาน กึกาาให้มีความพร้อมกับการใช้งาน และปลอดภัย 
 ๒.๓ เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสถาน กึกาาให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 
 ๒.๔ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีช ารุด ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถกงการอนรุักา์พลังงานและการรักาาส่ิงแวดล้อม  

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัึน์ท่ัวไปในสถาน กึกาาให้มีความปลอดภัย สวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าดู ใน
ระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90 – 100) 



๑๕๐ 
 

 ๓.๒ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในสถาน กึกาาให้มีความพร้อมกับการใช้งาน เอื้อต่อการจัดการ
เรียนอยู่อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90- 100)   

๓.๓ โรงเรียนมีการจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 
90 – 100) 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรได้รับความปลอดภัยในการได้รับบริการจากสถาน กึกาา มีสถานท่ี
พักผ่อนสถานท่ีท ากิจกรรมร่วมกัน และระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมใช้งาน ครูมีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ี
พร้อมส าหรับการใช้งานอยูเสมอ ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถกงการอนรุักา์ส่ิงแวดล้อมและพลังงานใน
โรงเรียน   

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5 - ครูขวัญหทัย 
๓. ขออนุมัติโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5 - ครูขวัญหทัย 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕. ด าเนินกิจกรรม 
    5.1 กิจกรรมปรับภูมิทัึน์ อาคารสถานท่ีใน
โรงเรียน 

- งานปรับภูมิทัึน์ท่ัวไป 
- งานซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
- งานปรับปรุงระบบน้ าใช้ในโรงเรียน 
- งานซ่อมแซมปรับปรงุระบบไฟฟ้า 

    5.2 กิจกรรมจัดซื้อซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ภายในสถาน กึกาา 
 

 
พ.ค.65 – เม.ย.66 

 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 

 
125,000 

 
 
 
 
 

10,000 

 
ครูขวัญหทัย 

 
 
 
 
 

ครูขวัญหทัย 

๖. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย. 65 135,000 ครูขวัญหทัย 
 
๕.  งบประมาณที่ได้รับ 
  งบประมาณท้ังหมด       ๑๓5,๐๐๐  บาท 
  - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    135,๐๐๐  บาท 
  - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       -     บาท   

- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)             -     บาท 
  - อื่น.....................................         -     บาท 
 



๑๕๑ 
 

๖.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
 ๖.๑ ร้อยละของผลการประเมินการปรับปรุงภูมิทัึน์ท่ัวไปในสถาน กึกาาให้มีความปลอดภัย  สวยงาม 
สะอาด  เรียบร้อย  น่าดู   
 ๖.๒ ร้อยละของผลการประเมินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ภายในสถาน กึกาาให้มีความพร้อม
กับการใช้งาน เอื้อต่อการจัดการเรียนอยู่อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย   
 ๖.๓ ร้อยละของการจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี เหมาะสมการใช้งาน 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียน ผู้ปกครองและบุคลากรได้รับความปลอดภัยในการได้รับบริการจากสถาน กึกาาสภาพแวดล้อม
ดี มีสถานท่ีพักผ่อนสถานท่ีท ากิจกรรมร่วมกัน และระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืน และส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขก้น 

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                           (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง) 

                                         ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ในสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการ 11 จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๕) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถาน กึกาา นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรการ กึกาาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแล้ว สภาพแวดล้อมในสถาน กึกาาและอาคาร
สถานท่ี  เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ ห้องปฏิบัติการต่างๆ พื้นท่ีใช้สอยร่วมกัน อุปกรณ์วัสดุ
ครุภัณฑ์ รวมถกงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามและพร้อมส าหรับใช้งาน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ ซก่งมีความจ าเป็นต้องท าการ
จัดสร้าง  ปรับปรุง พัฒนา อย่างสม่ าเสมอ   

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้ภูมิทัึน์ท่ัวไปในสถาน กึกาาให้มีความปลอดภัย สวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าดู   
๒.๒  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในสถาน กึกาาให้มีความพร้อมกับการใช้งานและปลอดภัย 
 

๓. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

๑.  ปรับปรุงภูมิทัึน์ท่ัวไปในสถาน กึกาาให้มีความปลอดภัย สวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าดู ใน
ระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90- 100) 
 ๒.  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในสถาน กึกาาให้มีความพร้อมกับการใช้งาน เอื้อต่อการจัดการ
เรียนอยู่อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ 90- 100) 
เชิงคุณภาพ 
         ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรได้รับความปลอดภัยในการได้รับบริการจากสถาน กึกาา มีสถานท่ี
พักผ่อนสถานท่ีท ากิจกรรมร่วมกัน  
 
๔.  กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติ 
งบประมาณ

ท่ีได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม  ๒๕๖5 - ครูขวัญหทัย 



๑๕๓ 
 

๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
- งานปรับภูมิทัึน์ท่ัวไป 
- งานซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
- งานปรับปรุงระบบน้ าใช้ในโรงเรียน 
- งานซ่อมแซมปรับปรงุระบบไฟฟ้า 

 

พ.ค.65 – เม.ย.66 125,000 ครูขวัญหทัย 

๔. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 - ครูขวัญหทัย 
  
๕.  งบประมาณที่ได้รับ 
 งบประมาณท้ังหมด       ๑25,๐๐๐  บาท 
  - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)   125,๐๐๐  บาท 
  - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       -     บาท   

- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)            -      บาท 
  - อื่น.....................................         -     บาท 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑.  ร้อยละของผลการประเมินการปรับปรุงภูมิทัึน์ท่ัวไปในสถาน กึกาาให้มีความปลอดภัย สวยงาม 
สะอาด เรียบร้อย น่าดู   
 ๒.  ร้อยละของผลการประเมินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในสถาน กึกาาให้มีความพร้อม
กับการใช้งานงาน เอื้อต่อการจัดการเรียนอยู่อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย   
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรได้รับความปลอดภัยในการได้รับบริการจากสถาน กึกาา มีสถานท่ี
พักผ่อนสถานท่ีท ากิจกรรมร่วมกัน และพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืน  
  
 

ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง)   
  

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง) 

 
 
 



๑๕๔ 
 

ชื่อกิจกรรม จัดซ้ือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ภายในสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการ 11 จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๕) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง มีนาคม พ.ศ.2566 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตามึักยภาพของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดกิจกรรมส่งผลให้
วัสดุครุภัณฑ์เกิดการสกกหรอ ช ารุดทรุดโทรม จกงต้องมีการด าเนินการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์มาใช้ในการซ่อมแซม
เพื่อให้คงสภาพเหมาะสมกับการใช้งานตามกิจกรรมต่างๆ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
               ๒.๑ เพื่อจัดหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้คงสภาพท่ีดีพร้อมท่ีจะใช้งานอยู่เสมอ 
               ๒.๒ จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดใช้งานไม่ได้ให้คงสภาพดีใช้งานได้ 

  
๓. เปา้หมาย 
      เชิงปริมาณ 

                โรงเรียนมีการจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี ในระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 90 – 100) 
 
      เชิงคุณภาพ 

มีครุภัณฑ์ท่ีพร้อมส าหรับการใช้งานอยูเสมอท าให้การด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน
ส าเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ 
 

 

๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5  ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม 2565  ครูขวัญหทัย 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5  

- มีนาคม 2566 
๑๐,๐๐๐.- คณะครู 

๔. สรุปกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6  ครูขวัญหทัย 
 
 



๑๕๕ 
 

๕. งบประมาณที่ได้รับ          
งบประมาณท้ังหมด                                    ๑๐,๐๐๐.-   บาท 

               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  ๑๐,๐๐๐.-    บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      -           บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)        -          บาท 
  - อื่น.....................................        -          บาท 
  
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของการจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี เหมาะสมต่อการใช้งาน 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๗.๑  ครูมีครุภัณฑ์พร้อมและเหมาะกับการปฏิบัติงาน 
๗.๒  งานและกิจกรรมต่างๆส าเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ  
 
 

  
 

ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง)   
  

 
 

                                                     ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

ชื่อโครงการ 12 สถานศึกษาปลอดภัย 
สนองนโยบาย สพฐ.(ปี ๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. ด้านความปลอดภัย  

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๘)     มาตรฐานที่ ๒ (2, ๕)    มาตรฐานที่ 3 (1) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๑ (๑.๓) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายณัฐพงษ์  พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ มีความตระหนักในความส าคัญ และเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ เรียนรู้อย่างมี
ความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักาะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง สังคม 
อุบัติเหตุและอุบัติภัยท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน  
 ดังนั้นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ซก่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการ กึกาาต้องด าเนินการ
อย่างท่ัวถกง มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิึตามมาตรฐานสากลในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด 

๒. เพื่อให้นักเรียนให้ความรู้ด้านการบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัยแก่เพื่อนๆและครอบครัว 
๓. เพื่อให้มียาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอไว้ใช้ในการปฐม 

พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากร 
๔. เพื่อให้ครูบุคลากรและนักเรียนได้รู้วธิีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคาร 
๕. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีการง่าย ประหยัดและปลอดภัย 
๖. เพื่อให้มีเขตปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนภายในสถาน กึกาา 
๗. เพื่อให้รถร่วมรับ-ส่งนักเรียน ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
๘. เพื่อบ ารุงรักาาเครื่องมือและอุปกรณ์รักาาความปลอดภัยในสถาน กึกาาให้พร้อมใช้งานได้เสมอ 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัยโดยเคร่งครัด ๑๐๐% 
๓.๑.๒  เพื่อให้ผู้เรียนให้ความรู้ด้านการบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัยแก่เพื่อนๆและครอบครัว 
๓.๑.๓  เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีการท่ีง่าย ประหยัดและปลอดภัย 

๙๐% 
๓.๑.๔  เพื่อให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอไว้ใช้ในการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลลากร ๑๐๐% 



๑๕๗ 
 

๓.๑.๕  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีการง่าย ประหยัดและปลอดภัย 
๑๐๐% 

๓.๑.๖  เพื่อให้ครูบุคลากรและนักเรียนได้รู้วธิีการเอาตัวรอดโดยการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้บนอาคาร ๙๐% 

๓.๑.๗  เพื่อให้มีเขตปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนภายในสถาน กึกาาแก่นักเรียนและบุคลลากร 
๑๐๐% 

๓.๑.๘  เพื่อให้รถร่วมรับ-ส่งนักเรียน ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน  ๑๐๐ % 

๓.๑.๙  เพื่อบ ารุงรักาาเครื่องมือและอุปกรณ์รักาาความปลอดภัยในสถาน กึกาาให้พร้อมใช้งานได้
เสมอ ๑๐๐% 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัยโดยเคร่งครัดสามารถให้ความรู้

ด้านการบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัยแก่เพื่อนและครอบครัว ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเอง
ด้วยวิธีการท่ีง่าย ประหยัดและปลอดภัย มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ
ไว้ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลลากร ครูบุคลากรและนักเรียนได้รู้วิธีการเอาตัวรอดโดย
การซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคาร มีเขตปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนภายใน
สถาน กึกาาแก่นักเรียนและบุคลลากร รถร่วมรับ-ส่งนักเรียน ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน บ ารุงรักาาเครื่องมือและอุปกรณ์รักาาความปลอดภัยในสถาน กึกาาให้พร้อมใช้งานได้
เสมอ 
 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5 - ครูณัฐพงา์ 
๓. ขออนุมัติโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5 - ครูณัฐพงา์ 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕. ด าเนินกิจกรรม 

-  กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-  กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

สถาน กึกาา 
-  กิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัย 
-  กิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือ

โรคติดต่อภายในสถาน กึกาา 
-  กิจกรรม ๕ส 

 
ส.ค. ๖5 
ก.ย. ๖5 

 
พ.ย. ๖5 

มิ.ย. ๖5 – มี.ค. ๖6 
 

มิ.ย. ๖5 – มี.ค. ๖6 

 
1,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
1,000 

 
15,๐๐๐ 

 
ครูอาภาภรณ์ 
ครูณัฐพงา์ 

 
ครูณัฐพงา์ 

ครูอาภาภรณ์ 
 

ครูณัฐพงา์ 
๖. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. ๖6 - ครูณัฐพงา์ 

 



๑๕๘ 
 

๕.  งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด                                    21,000.-    บาท 

               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  21,000.-     บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       -          บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -         บาท 
  - อื่น.....................................         -         บาท 
 
6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีวินัยจราจรโดยการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด 
2. นักเรียนสามารถให้ความรู้ด้านการบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัยแก่เพื่อนๆและครอบครัว 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีการท่ีง่าย ประหยัดและปลอดภัย  
4. มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอไว้ใช้ในการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นแก่นักเรียนและบุคลลากร 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีการง่าย ประหยัดและปลอดภัย 
6. ครูบุคลากรและนักเรียนได้รู้วิธีการเอาตัวรอดโดยการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บน

อาคาร  
7. มีเขตปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนภายในสถาน กึกาาแก่นักเรียนและบุคลลากร  
8. รถร่วมรับ-ส่งนักเรียน ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
9. เครื่องมือและอุปกรณ์รักาาความปลอดภัยในสถาน กึกาาให้พร้อมใช้งานได้เสมอ   

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้รับรู้และฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
 ๒. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างและท างานด้านการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
 ๓. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

               (นายณัฐพงา์  พรมเหมา) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 



๑๕๙ 
 

ชื่อกิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ภายใต้โครงการ 12 สถานศึกษาปลอดภัย 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๘) มาตรฐานที่ ๒ (๕) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน บางครั้งอาจได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย 
เล็ก ๆ น้อย ๆ การได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและถูกวิธีมีผลอย่างมากต่อการบรรเทาอาการ
ของนักเรียน ดังนั้นการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จกงเป็นหลักสูตรท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ท่ีถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เห็นความส าคัญของการปฐมพยาบาลท่ีถูกวิธี จกงต้องการจัดให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักาะในการปฐม
พยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักาะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคล

ใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถกงโรงพยาบาล 
๓. เพื่อสนับสนุนให้สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 
๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘๓ 
๓.๑.๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักาะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้

ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถกงโรงพยาบาล ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๓ สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีความรู้และทักาะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถกงโรงพยาบาล สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 
  
 



๑๖๐ 
 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด                                    1,000.-   บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  1,000-    บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      -         บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)        -        บาท 
  - อื่น.....................................        -        บาท 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.๑ ผู้เรียน มีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘๓ 
6.๒ ผู้เรียน มีความรู้และทักาะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้

ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถกงโรงพยาบาล ร้อยละ ๙๐ 
6.๓ สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.๑ ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
7.๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักาะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัว

ได้อย่างปลอดภัยก่อนถกงโรงพยาบาล 
7.3 สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และปลอดภัย 
 

  
ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายณัฐพงา์  พรมเหมา) 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5 - น.ส.อาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 1,๐๐๐ น.ส.อาภาภรณ์ เฉยกลาง 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 - น.ส.อาภาภรณ์ เฉยกลาง 



๑๖๑ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ภายใต้โครงการ 12 สถานศึกษาปลอดภัย 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๒)  มาตรฐานที่ ๒ (๕)   มาตรฐานที่ ๓ (๑) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูณัฐพงษ์   พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

การดูแลรักาาความปลอดภัยในสถาน กึกาา ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญท่ีสุด โดยเฉพาะนักเรียนท่ี
ทุกหน่วยงานของสังคมจะต้องร่วมกันหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มี
ทักาะชีวิตท่ีดีเพียงพอท่ีจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น อุบัติเหตุและอุบัติภัยท่ี
เกิดขก้นในโรงเรียนโดยฉับพลัน ซก่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน อาจเกิดขก้นเองตามธรรมชาติหรือการกระท าของมนุาย์
ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ท้ังทางร่างกายและทรัพย์สินได้กับทุกคน ทุกเวลาและทุกสถานท่ีหากไม่มีความรู้
และการป้องกันท่ีดีพอ โดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย จากไฟท่ีท าให้เกิดการติดต่อลุกลามสร้างความสูญเสียให้กับ
ชีวิตและทรัพย์สิน  

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลป้องกันการเกิดอัคคีภัย จกงได้จัด
กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนขก้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักาะวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
๒. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ร่วมโครงการในการเข้าระงับเหตุและการหนีไฟโดย

ไม่ต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขก้น 
๓. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถกงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยหาแนวทางการป้องกันหากเกิด

อัคคีภัยขก้น 
 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักาะวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ร้อยละ ๘๓ 
๓.๑.๒ พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ร่วมโครงการในการเข้าระงับเหตุและการหนีไฟ

โดยไม่ต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขก้น ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๓ ผู้เรียนตระหนักถกงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยหาแนวทางป้องกันหากเกิดอัคคีภัย 

ร้อยละ ๙๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักาะวิธีการระงับอคัคีภัยเบื้องต้น  พัฒนาและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ร่วมโครงการในการเข้าระงับเหตุและการหนีไฟโดยไม่ต่ืนตระหนกต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขก้น  และกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนกัถกงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยหาแนว
ทางการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขก้น 



๑๖๒ 
 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด                                    2,000.-   บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  2,000-    บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      -         บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)        -        บาท 
  - อื่น.....................................        -        บาท 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักาะวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ร้อยละ ๘๓ 
6.๒ พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ร่วมโครงการในการเข้าระงับเหตุและการหนีไฟโดยไม่

ต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขก้น ร้อยละ ๙๐ 
6.๓ ผู้เรียนตระหนักถกงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยหาแนวทางป้องกันหากเกิดอัคคีภัย       

ร้อยละ ๙๐ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักาะวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น   
7.๒ พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ร่วมโครงการในการเข้าระงับเหตุและการหนีไฟโดยไม่

ต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขก้น    
7.๓ ผู้เรียนตระหนักถกงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยหาแนวทางป้องกันหากเกิดอัคคีภัย    

 
 

ลงช่ือ………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                         (นายณัฐพงา์   พรมเหมา) 
 
 
                   ลงช่ือ…………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นายณัฐพงา์   พรมเหมา) 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5 - นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 2,๐๐๐ นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 - นายณัฐพงา์   พรมเหมา 



๑๖๓ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัย 
ภายใต้โครงการ 12 สถานศึกษาปลอดภัย 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ (๑) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูณัฐพงษ์   พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดับต้นๆ ของประเทึโดยในแต่ละปก  มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก  แม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม  แต่จ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจ านวนสูงขก้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ  
ซก่งมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคลรวมถกงนักเรียนซก่งได้แก่  การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่  
การขาดความระมัดระวังในการขับขี่  การไม่มีมารยาทในการขับขี่และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  แสดงให้
เห็นว่าเยาวชนซก่งถือเป็นอนาคตของชาติยังขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันตนเอง  
ดังนั้น  จกงมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีเกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถกงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจกงจัดกิจกรรมอบรมการขับข่ีปลอดภัย  
เพื่อสร้างความรู้ความตระหนัก  และปลูกจิตส านกกให้แก่นักเรียนในเรื่องของกฎหมายจราจร  การรักาาวินัยใน
การขับขี่  การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในโรงเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามหลักจราจร 
๓. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 

 
๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ อุบัติเหตุจากการจราจรภายในโรงเรียนลดลง  ร้อยละ ๘๓ 
๓.๑.๒ นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ 

พ.ร.บ. จราจร ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๓ นักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรโดยการสวมหมวกนิรภัย      

ร้อยละ ๙๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

อุบัติเหตุจากการจราจรภายในโรงเรียนลดลง นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้
ถนนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ พ.ร.บ. จราจร และปฏิบัติตามกฎจราจร 
 
 
 



๑๖๔ 
 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด                                    2,000.-   บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  2,000-    บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      -         บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)        -        บาท 
  - อื่น.....................................        -        บาท 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. อุบัติเหตุจากการจราจรภายในโรงเรียนลดลง  ร้อยละ ๘๓ 
2. นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ พ.ร.บ. 

จราจร ร้อยละ ๙๐ 
3. นักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรโดยการสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๙๐ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อุบัติเหตุจากการจราจรภายในโรงเรียนลดลง   
2. นักเรียนท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ พ.ร.บ. 

จราจร   
3. นักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรโดยการสวมหมวกนิรภัย   

 
 
  

ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                          (นายณัฐพงา์   พรมเหมา) 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      (นายณัฐพงา์   พรมเหมา) 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5 - นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 2,๐๐๐ นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕ - นายณัฐพงา์   พรมเหมา 



๑๖๕ 
 

ชื่อกิจกรรม การป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อภายในสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการ 12 สถานศึกษาปลอดภัย 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๘) มาตรฐานที่ ๒ (๕) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โรคติดต่อส าคัญท่ีกระทรวงสาธารณสุขต้องป้องกันและควบคุมในโรงเรียน ได้แก่ 
โรคหวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคสุกใส โรคตาแดง และโรคอุจจาระร่วง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
เป็นต้น ซก่งโรคติดต่อเหล่านี้ สามารถติดต่อกันได้ท้ัง การหายใจเอาละอองอากาึท่ีมีเช้ือปนอยู่เข้าไป การไอ
หรือจามรดกัน และการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมทั้งการรับประทานอาหารและด่ืมน้ าท่ีปนเป้ือนเข้าไป หาก
นักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเหล่านี้ก็สามารถแพร่กระจายสู่กัน และ
แพร่กระจายสู่ชุมชนได้ง่าย ซก่งจากการด าเนินโครงการสถาน กึกาาปลอดภัย ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกายใจท่ีดี
ลดอุบัติการณ์การเกิดโรค ดังนั้นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ จกงได้จัดท ากิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคระบาด
หรือโรคติดต่อภายในสถาน กึกาา ประจ าปกการ กึกาา 2564 ขก้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียน ครูบุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบถกงความส าคัญของสุขภาพอนามัยและการรู้จักการดูแลสุขภาพ
ร่างกายได้ด้วยตนเอง รวมถกงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และปลอดจากโรคต่าง ๆ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคระบาดหรือโรคติดต่อ 
๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 
๓. เปา้หมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘๓ 
๓.๑.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคระบาดหรือโรคติดต่อ ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๓ สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และปลอดภัย  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคระบาดหรือ
โรคติดต่อ สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
 
 



๑๖๖ 
 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด                                     1,000  บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   1,000  บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      -  บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -  บาท 
  - อื่น.....................................         -  บาท 
 
๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘๓ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคระบาดหรือโรคติดต่อ ร้อยละ ๙๐ 
3. สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ

ปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคระบาดหรือโรคติดต่อ 
3. สถาน กึกาาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 
  
  

ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                        (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      (นายณัฐพงา์   พรมเหมา) 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5 - ครูอาภาภรณ์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 - ครูอาภาภรณ์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 - ครูอาภาภรณ์ 



๑๖๗ 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ๕ ส 
ภายใต้โครงการ 12 สถานศึกษาปลอดภัย 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑  (๑๘)  มาตรฐานที่ ๒ (๕)   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูณัฐพงษ์   พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการฝึกนักเรียนให้รัก
ความสะอาด สร้างระเบียบวินัย มีความอดทนในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรักการท างานตาม
ขั้นตอนต่างๆ ซก่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีฝึกนักเรียนให้มีประสบการณ์ในการท างาน รู้จักท างาน
อย่างมีระเบียบระบบ รักการท างาน มีนิสัยรักความสะอาด ดังนั้นจกงต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ
นักเรียน เพื่อจะได้จัดท าตามกิจกรรม ๕ส ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีข้ันตอนการท างานอยา่งเป็น
ระเบียบระบบและได้ผลดี ซก่งต่อเนื่องไปใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีบ้านนักเรียนได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ท างานได้อย่างคล่องแคล่วเป็นระเบียบระบบ 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนรักความสะอาด  มีความอดทนในการปฏิบัติงานสร้างเป็นนิสัยให้กับนักเรียน 

   
 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด  ท างานได้อย่างรวดเร็ว  คล่องแคล่วส่งผลให้โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  ร่มรื่นและปลอดภัย  เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้  ร้อยละ  ๙๘ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนรู้จักจัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  จากการมีนิสัยรักความสะอาดท าให้เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5 - นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๒๕๖5-มี.ค.๒๕๖6 - นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 - นายณัฐพงา์   พรมเหมา 
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5. งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด                                    15,000  บาท 

               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) 15,000  บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      -  บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -  บาท 
  - อื่น.....................................         -  บาท 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ ๙๘ ของนักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด ท างานได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่ว  ส่งผลให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด  ส่งผลให้โรงเรียนและสภาพแวดล้อมสะอาด  เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ท าความสะอาด 
 
 
 
  

ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                          (นายณัฐพงา์   พรมเหมา) 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      (นายณัฐพงา์   พรมเหมา) 
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โครงการ 13     โรงเรียนอีโคสคูล ( ECO School ) 
สนองนโยบายสพฐ.(ป2ี564)
กระทรวงศึกษาปีการ 

สพฐ. ด้านคุณภาพ  

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 (6) (13) , มาตรฐานที่ 2 (5) ,มาตรฐานที่ 3 (1) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1.3 , 2.1 , 2.4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาในด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
1 หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอีโคสคูล (ECO School) หรือ โรงเรียนส่ิงแวดล้อม กึกาาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีจุดเริ่มต้นมาจากการรวบรวม
ประสบการณ์การท างานของบุคลากรหลักจากึูนย์ส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัดท่ีต้องการจะเห็นการพัฒนา
กระบวนการส่ิงแวดล้อม กึกาา (Environment Education) ในโรงเรียน ท่ีตอบสนองเป้าหมายของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) โดยท่ีโรงเรยนสามารถด าเนินการได้อย่างกลมกลืนไปกัน
มิติการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียนท้ังในโรงเรียน ท่ีบ้าน ในชุมชนและสังคมภายนอก และท่ีส าคัญต้องไม่เป็น
ภาระงานให้กับโรงเรียน 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ( ECO School ) ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และได้รับเลือกเป็นโรงเรียน
อีโคสคูลระดับต้น (ปก 2565 – 2568) เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีความต้องรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาของท้องถิ่น มี
ความรู้ความเข้าใจอันเป็นผลจากกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงและพร้อมท่ีจะเข้าไปมี
บทบาทในการป้องกัน ฟื้นฟู รักาา และใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เติมโตเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถกงการอนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังน าความรู้
ไปใช้ในในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 

3. เพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน ในการการแลกเปล่ียนความรู้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับโรงเรียนและระดับชุมชน 

 
3 เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนรู้จักลักาณะและสรรพคุณของสมุนไพรไทยและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    

ร้อยละ 5๐ 
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2. นักเรียนให้ความร่วมมือในการแยกเึาอาหารจากโรงอาหารเพื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ท่ีบ้าน  ร้อยละ 50 

3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดให้ ร้อยละ ๘๐ 
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเพิ่มและรกัาาพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน ร้อยละ 80 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากรน้ าและไฟฟ้า ร้อยละ 80 
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก ร้อยละ 50 

   7. มีนักอย่างน้อย 1 ห้องเรียนเป็นนักเรียนแกนน าในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม กึกาา 
8. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชนท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนเห็นถกงประโยชน์และคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน 
2. นักเรียนตระหนกัถกงปัญหาท่ีเกิดจากเึาอาหารและของเสียท่ีเกิดจากการบริโภค และมีความรู้ใน

การจัดการปัญหาดังกล่าวได้ 
3. นักเรียนตระหนกัถกงปัญหาท่ีเกิดจากขยะ และให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ 
4. นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหน และรู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้  
5. นักเรียนเห็นความส าคัญของการประหยัดทรัพยากรต่างๆ อาทิ น้ า ไฟฟ้า 
6. นักเรียนตระหนกัถกงปัญหาส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

4 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มี.ค. 65 - - 
2. เสนอโครงการ มี.ค. 65 - - 
3. ขออนุมัติโครงการ มี.ค. 65 - - 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ มี.ค. 65 - - 
5.  ด าเนินกิจกรรม 

5.1 กิจกรรมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

5.2 กิจกรรมส่ิงแวดล้อม กึกาา 

 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 

 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 

 
3,000 

 
2,00 

 
ครูคงสิทธิ์ 

 
ครูคงสิทธิ์ 

6. สรุปโครงการ/รายงานผลโครงการ - - ครูคงสิทธิ์ 

5 งบประมาณ  
งบประมาณท้ังหมด     5,000.-  บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   5,000.-  บาท 
- งบอดุหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 
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6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีรู้จักลักาณะและสรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้านและสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการแยกเึาอาหารจากโรงอาหารเพื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก และ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ท่ีบ้าน 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดให้ 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการเพิ่มและรักาาพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการประหยดัทรัพยากรน้ าและไฟฟ้า  

 6. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวนัส่ิงแวดล้อมโลก อย่างน้อยร้อยละ 50 
 7. จ านวนห้องเรียนท่ีมีนักเรียนเป็นนักเรียนแกนน าในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม กึกาา 
 8. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชนท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อม

กึกาา 
 
8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเติมโตเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
2. นักเรียนมีความรู้และตระหนักถกงการอนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังน าความรู้ไปใช้ใน

ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 
3. เกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน ในการการแลกเปล่ียนความรู้และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับโรงเรียนและระดับชุมชน 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
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กิจกรรม จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ภายใต้โครงการ 13 โรงเรียนอีโคสคูล ( ECO School ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๕) , มาตรฐานที่ ๓ (๑)   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ถือเป็นปัญหาในระดับโลกมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุาย์และ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะล้นเมือง มลพิาทางดิน น้ า และอากาึ รวมถกงวิกฤตด้านพลังงาน 
และปัญหาใหญ่ท่ีคนท้ังโลกก าลังเผชิญอยู่คือภาวะโลกร้อน  ท่ีท าให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงส่ิงมีชีวิตจ านวน
มากได้รับผลกระทบจนอาจจะสูญพันธุ์  ซก่งการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ ขาดความตระหนัก
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จกงส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อมมากมายดังกล่าว  เพราะฉะนั้นถกงเวลา
แล้วท่ีทุกคนควรหันมาร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟู รักาาและอนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้
กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดกิจกรรมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนขก้น 
โดยให้นั ก เรียนมี ส่วนร่วมในการอนุรักา์ ส่ิ งแวดล้อม ท้ังในแง่ของการจัดการขยะ การประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักา์และการรักาาทรัพยากร โดยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตส านกกการ
อนุรักา์พร้อมกับการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมในโรงเรียน การเริ่มฝึกปฏิบัติท่ีเด็กซก่งเป็นอนาคตของชาติ แม้จะ
เป็นแค่สองมือเล็กๆ แต่ถ้ามีหลายๆมือช่วยกัน ก็จะสามารถรักาาโลกใบใหญ่ใบนี้ไว้ได้ต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เติมโตเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 

2. เพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน ในการการแลกเปล่ียนความรู้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับโรงเรียนและระดับชุมชน 
 
๓. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนรู้จักลักาณะและสรรพคุณของสมุนไพรไทยและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
ร้อยละ 5๐ (ม 2.5) (ม 3.1) 

2. นักเรียนให้ความร่วมมือในการแยกเึาอาหารจากโรงอาหารเพื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ท่ีบ้าน  ร้อยละ 50 (ม 2.5) (ม 3.1) 

3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดให้ ร้อยละ ๘๐   
(ม 2.5) (ม 3.1) 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเพิ่มและรกัาาพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน ร้อยละ 80  (ม 2.5)  (ม 3.1) 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากรน้ าและไฟฟ้า ร้อยละ 80  (ม 3.1) 



๑๗๓ 
 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนเห็นถกงประโยชน์และคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน 
2. นักเรียนตระหนกัถกงปัญหาท่ีเกิดจากเึาอาหารและของเสียท่ีเกิดจากการบริโภค และมีความรู้ใน

การจัดการปัญหาดังกล่าวได้ 
3. นักเรียนตระหนกัถกงปัญหาท่ีเกิดจากขยะ และให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ 
4. นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหน และรู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้  
5. นักเรียนเห็นความส าคัญของการประหยัดทรัพยากรต่างๆ อาทิ น้ า ไฟฟ้า 

 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ          

งบประมำณท้ังหมด                                            3,000    บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  -     บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       -   บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -   บาท 
  - อื่น.....................................         -    บาท 

 
๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของนักเรียนรู้จักลักาณะและสรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้านและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (ม.1.13) 

2. ร้อยละของนักเรียนให้ความร่วมมือในการแยกเึาอาหารจากโรงอาหารเพื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ท่ีบ้าน 

3. ร้อยละของนักเรียนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดให้ 
4. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการเพิ่มและรกัาาพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน (ม2.5) 
5. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากรน้ าและไฟฟ้า 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5 - ครูคงสิทธิ์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม 
   -  สมุนไพรในโรงเรียน 
   -  โรงอาหาร zero waste 
   -  คัดแยกขยะ 
   -  ป่าน้อยในโรงเรียน 
   -  ห้องนี้ปิดไฟ 

 
พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 
พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 
พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 
พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 
พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 

3,000 ครูคงสิทธิ์ 

๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 - ครูคงสิทธิ์ 



๑๗๔ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. นักเรียนจะเติมโตเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ี

ยั่งยืน 
       2. เกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน ในการการแลกเปล่ียนความรู้และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับโรงเรียนและระดับชุมชน 
 
 
 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

กิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ภายใต้โครงการ 13 โรงเรียนอีโคสคูล ( ECO School ) 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 (6) (13) , มาตรฐานที่ ๒ (๕)   มาตรฐานที่ ๓ (๑)   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส่ิงแวดล้อม กึกาานับเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้คนได้ตระหนักถกงการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักาาส่ิงแวดล้อม นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักาาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ึ.2540 – 2559 มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม และรักาา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนา เึราฐกิจและสังคม อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทึเป็นการ
พัฒนาท่ียั่งยืน พร้อมท้ังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้ อง ได้แก่ การสร้าง
จิตส านกกและจิตวิญญาณด้านการอนุรักา์ให้แก่ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ นักการเมืองทุกระดับ ภาคเอกชน 
และประชาชนท่ัวไป เพื่อให้เกิดการประสานแนวคิดทางด้านการพัฒนาและการอนุรักา์ ให้เป็นไปในทิึทาง
เดียวกัน นโยบายด้านการ กึกาาและประชาสัมพันธ์เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีจะสามารถเสริมสร้างสมรรถนะ ของ
ชุมชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและเกิดความร่วมมือในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวท
ท้ังมีส่วนร่วมในการป้องกัน รับผิดชอบ เสริมสร้าง อนุรักา์และใช้อย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมและพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยสถาน กึกาาหาแหล่งเรียนรู้ จัดบริเวณรอบๆ จัดส่ิงแวดล้อม ปัจจัย 
บรรยากาึ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติและเกิดกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 
๒. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถกงการอนรุักา์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังน าความรู้
ไปใช้ในในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 
๓. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก ร้อยละ 50 (ม 3.1)  
 2. มีนักอย่างน้อย 1 ห้องเรียนเป็นนักเรียนแกนน าในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม กึกาา (ม 1.6) 
 3. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชนท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อม
กึกาา (ม 1.13) (ม 2.5) 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนตระหนกัถกงปัญหาส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
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๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ          

งบประมำณท้ังหมด                                            2,000    บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  -     บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       -   บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -   บาท 
  - อื่น.....................................         -    บาท 

 
๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก 
 2. จ านวนห้องเรียนของนักเรียนท่ีเป็นนักเรียนแกนน าในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม กึกาา 
 3. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชนท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อม
กึกาา 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       นักเรียนมีความรู้และตระหนักถกงการอนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังน าความรู้ไปใช้ในใน
ชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 
 
 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 

 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖5 - ครูคงสิทธิ์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม พ.ค.๖5 – มี.ค.66 2,000 ครูคงสิทธิ์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6 - ครูคงสิทธิ์ 
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โครงการ 14     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบายสพฐ.(ป2ี564)
กระทรวงศึกษาปีการ 

สพฐ. ด้านคุณภาพ (3.3) , (3.4) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  (2.1) , (๒.๒) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1.1  ,  ข้อที่ 4.2   
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาในด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
1 หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนต้องมีความรู้ และทักาะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัึน์ ตลอดจนมีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการ กึกาาตามประกาึกระทรวง กึกาาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการ กึกาา ระดับ
การ กึกาาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ึ. 2561 เพื่อให้มีการจัดการ กึกาาท่ีมีคุณภาพนั้น การ
บริหารงานแผนงานเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการของสถาน กึกาา ในแต่ละปกงบประมาณ
สถาน กึกาาจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของสถาน กึกาา ซก่งโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีภาระ
กลุ่มงานในการบริหารจัดการใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่ม
บริหารบุคคล และกลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป  โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการภาระกลุ่มงานดังกล่าวให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการ กึกาาท่ีก าหนด โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการ กึกาาตาม
มาตรฐานการ กึกาาขก้นพื้นฐานขก้น เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกราบรื่นในปกการ กึกาา
นี้และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในปกการ กึกาาถัดไป อันจะยังผลสู่การจัดการ กึกาาท่ีมีคุณภาพในท่ีสุด 

2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถาน กึกาาให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการ กึกาาท่ีก าหนด 
2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2565 ของสถาน กึกาาอย่างเป็นระบบ 
3. เพื่อควบคุมระบบภายในสถาน กึกาาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ้มค่า 
4. เพื่อให้การวางแผนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3 เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ มีแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2565 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

คุณภาพการ กึกาาเพื่อลงสู่การปฏิบัติ 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการ กึกาาของ

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐) 
 



๑๗๘ 
 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นท่ีการ กึกาาประถม กึกาาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขก้น 

4 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มี.ค. 65 - - 
2. เสนอโครงการ มี.ค. 65 - - 
3. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖5 - - 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. ๖5 - - 
5.  ด าเนินกิจกรรม 

5.1 กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การ กึกาาและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปก 

5.2 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการ
กึกาา 

 
เม.ย. 66 

 
 

พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 

 
15,000 

 
 
4,000 

 
ครูคงสิทธิ์ 

 
 

ครูขวัญหทัย 

6. สรุปโครงการ/รายงานผลโครงการ - - ครูคงสิทธิ์ 

7 งบประมาณ  
งบประมาณท้ังหมด     19,000.-  บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   19,000.-  บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

8 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. คณะครู อาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนปฏิบัติ

การของโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2565 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การ กึกาาเพื่อลงสู่การปฏิบัติ 
3. ครูและบุคลากรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการ กึกาาของ

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐) 



๑๗๙ 
 

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีการจัดการ กึกาาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการ กึกาาท่ีก าหนด 
2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2566 ของสถาน กึกาา 
3. โรงเรียนมีการควบคุมระบบภายในสถาน กึกาา การบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้องคุ้มค่า 
4. มีการวางแผนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

กิจกรรม ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 
ภายใต้โครงการ 14 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2(1) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน  ๒๕๖6 
********************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาคุณภาพการ กึกาาเป็นเครื่องมือในการจัดการ กึกาาขั้นพื้นฐานและเป็นส่วนส าคัญในการ
บริการจัดการสถาน กึกาา โดยก าหนดทิึทางและเป้าหมายของคุณภาพการ กึกาาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงก าหนดให้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปกการ กึกาา 2564 และจัดกิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการ กึกาาและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปกการ กึกาา 2565 ขก้น ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ กึกาาข้ันพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลและส านักงาน

คณะกรรมการการ กึกาาข้ันพื้นฐาน 
2. เพื่อก าหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2566

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการ กึกาาเพื่อลงสู่การปฏิบัติ  
3. เพื่อพิจาณาก าหนดโครงการและจัดล าดับโครางการของแต่ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นเร่งด่วนและเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กึกาา 

3. เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ มีแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2566 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการ กึกาาเพื่อลงสู่การปฏิบัติ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ เมาายน 2565 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. เสนอกิจกรรม เมาายน 2565 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
3. ขออนุมัติกิจกรรม พฤาภาคม 2565 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ผู้อ านวยการโรงเรียน 



๑๘๑ 
 

5. จัดกิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการ กึกาาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปก 

เมาายน 2566 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน 2566 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
 
5. งบประมาณที่ได้รับ   

งบประมาณท้ังหมด     15,000 บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   15000 บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    - 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. คณะครู อาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2566 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการ กึกาาเพื่อ
ลงสู่การปฏิบัติ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการของสถาน กึกาา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า 
ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

2. โรงเรียนมีการจัดแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2566 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การ กึกาาเพื่อลงสู่การปฏิบัติ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  และรายงานผล
แผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2565 

3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการ กึกาา มีส่วน
ร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนยุทธึาสตร์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 

 
 



๑๘๒ 
 

กิจกรรม ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ภายใต้โครงการ 14  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูขวัญหทัย  เหรียญทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖5 –  มีนาคม ๒๕๖6   
**************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล   
   สถาน กึกาาเป็นสถานท่ีท่ีมีการด าเนินการทางการบริหารจัดการทางด้านการ กึกาา มีบุคลากร
ทางการบริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนทางการ กึกาา ในการด าเนินการทางการ กึกาาของสถาน กึกาา 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการประชุม วางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม โดยการเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน มีการรับรู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง การจัดการประชุมบุคลากรจกงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ จกงได้จัดให้มีโครงการนี้ขก้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้การวางแผนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๒ เพื่อให้มีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการสถาน กึกาาอย่างเป็นระบบ 
    ๒.๓ เพื่อติดตามผลการท างานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปล่ียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 
๓. เปา้หมาย 

เชิงปริมาณ  ครูและบุคลากรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการ กึกาา
ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ในระดับยอดเย่ียม (ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐)  
เชิงคุณภาพ  ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการ กึกาาประถม กึกาาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขก้น  
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖5 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
๓. ขออนุมัติกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖5 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕. จัดกิจกรรมประชุมครูและบุคลากร พฤาภาคม ๒๕๖5 – 

เมาายน ๒๕๖5 
นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 

๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน ๒๕๖6 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 



๑๘๓ 
 

๕. งบประมาณ   
งบประมาณท้ังหมด                                  4,000         บาท 

               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)      4,000         บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)        -         บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)         -         บาท 
  - อื่นๆ .....................................         -         บาท 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละของครูและบุคลากรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการ กึกาา

ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี 

การ กึกาาประถม กึกาาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขก้น  
 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล) 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

โครงการ 15     เรียนฟรี  ๑๕ ปก 
สนองนโยบายสพฐ.(ป2ี564)
กระทรวงศึกษาปีการ 

สพฐ. ด้านโอกาส (๒.๒),(๒.๓)  ด้านคุณภาพ (๓.๑),(๓.๒) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๒  (๒.๑) (๒.๒) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑ (๑.๓) ,(๑.๔) 
ลักษณะโครงการ       (ต่อเนื่อง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาในด าเนินการ  พฤาภาคม  ๒๕๖5 – เมาายน ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธึักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระส าคัญในหมวด ๕ หน้าท่ี 
ของรัฐด้านการ กึกาา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการ กึกาาเป็นเวลาสิบสองปก ต้ังแต่  
ก่อนวัยเรียนจนจบการ กึกาาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายว่า ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการ กึกาา รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ กึกาาตามความถนัดของตน 
       ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติพ.ึ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ีทางการ กึกาาในลักาณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธึักราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนก่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการ กึกาาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และ
โอกาสเสมอกันในการรับการ กึกาาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปกท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถกงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
      นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักาาความสงบแห่งชาติ เห็นว่านโยบายจัดการ กึกาาไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็น
เวลา ๑๕ ปก สอดคล้องกับนโยบายด้านการ กึกาาของคณะรักาาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูป
การ กึกาาของรัฐบาล ท้ังสามารถลดความเหล่ือมล้ า สร้างโอกาสทางการ กึกาาและความเป็นธรรมในสังคม
แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุาย์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน โดยรัฐก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการ กึกาาส าหรับการ กึกาาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปก ได้แก่  (๑) ค่า
จัดการเรียนการสอน  (๒ ค่าหนังสือเรียน  (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๕) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

      โดยในการด าเนินการนั้นได้จัดให้รับเงินสดไปซื้อเอง ๒ ส่วนคือ ค่าเส้ือผ้าและค่าอุปกรณ์  การ
เรียน ท้ังนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปกอย่างมีคุณภาพจกงเป็นโครงการท่ีนอกจากสะท้อนให้เห็นความต้ังใจจริงของ
รัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ กึกาาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็นโครงการท่ีช่วยลดภาระของ
ผู้ปกครอง  และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถกงการ กึกาาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถกงเท่าเทียม จกงจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดท ากิจกรรมโครงการเรียนฟรี 15 ปกอย่างมีคุณภาพ    
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพื่อให้สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐ

อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๘๕ 
 

3. เปา้หมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๓.๑.1 นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐตลอดปกการ กึกาา  ร้อยละ 100 
      ๓.๑.2  นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายของรัฐ ปกการ กึกาาละ 1 ครั้ง  

ร้อยละ 100 
      3.๑.๓ นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายของรัฐ ปกการ กึกาาละ 2 ครั้ง     

ร้อยละ 100 
  ๓.๑.๔  โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 

 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการ กึกาาอยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของ

รัฐในรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และโรงเรียนมีค่าสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ  
 

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑.ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒.เสนอโครงการ มีนาคม ๒๕๖5 - ครูคงสิทธิ์ 
๓.ขออนุมัติโครงการ มีนาคม ๒๕๖5 - ครูคงสิทธิ์ 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เมาายน ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕.ด าเนินกิจกรรม  
  ๕.๑ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การ กึกาาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ กึกาาขั้น
พื้นฐาน (หนังสือเรียนฟรี) 
 ๕.๒ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ กึกาา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ กึกาาข้ันพื้นฐาน (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน)  
 ๕.๓ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ กึกาา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ กึกาาข้ันพื้นฐาน
(อุปกรณ์การเรียน)    
 ๕.๔ กิจกรรมช าระค่าสาธารณูปโภค 
      - บริการสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า 
      - บริการสาธารณูปโภคค่าอินเตอร์เน็ต 

 
มีนาคม ๒๕๖5 

 
 

พฤาภาคม ๒๕๖5 
 
 

พ.ค.๖5-มี.ค.๖6 
  
 
  
เม.ย.๖5-มี.ค.๖6 
เม.ย.๖5-มี.ค.๖6 

  
187,465 

 
 

100,740 
 
 

98,930 
 
 
 

๑6๐,๐๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 

 
ครูวนิสา 

 
 
 ครูคงสิทธิ์ 
   
 
 ครูคงสิทธิ์ 

 
 
 

ครูคงสิทธิ์ 
ครูคงสิทธิ์ 

๖ สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย. ๖6 - ครูคงสิทธิ์ 
 
 



๑๘๖ 
 

๕.  งบประมาณ 
         งบประมาณท้ังหมด                          ๕73,135.-   บาท 
              - งบอดุหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  ๑6๐,๐๐๐.-   บาท 
     - งบอุดหนุน(ค่าหนังสือเรียน)   ๑87,465.-   บาท 

    - งบอุดหนุน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  ๑๐0,74๐.-   บาท 
         - งบอุดหนุน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)    98,930-   บาท 
     - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     ๒๖,๐๐๐.-   บาท 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑ นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐตลอดปกการ กึกาา    
          ๖.๒ นักเรียนทุกคนได้รับเงนิค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายของรัฐ ปกการ กึกาาละ 1 ครั้ง 
 ๖.๓ นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายของรัฐ ปกการ กึกาาละ 2 ครั้ง      

     ๖.๔ โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถกง 
           และสม่ าเสมอ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑. สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒. สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล) 
                                                     ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
      
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

กิจกรรม สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (หนังสอืเรียนฟรี) 

ภายใต้โครงการ 15  เรียนฟรี 15 ป ี
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๑) (๒.๒)   

ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม นางสาววนิสา โพธิมากูล 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2565 
************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
     บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติพ.ึ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าท่ีทางการ กึกาาในลักาณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธึักราช 
๒๕๖๐ โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนก่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการ กึกาาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน
ในการรับการ กึกาาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปกท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถกงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ซก่งเป็นสถาน กึกาาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ กึกาาข้ันพื้นฐานตาม
ตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรก าหนดได้ด าเนินการให้นักเรียนได้รับหนังสือในการเรียนฟรีสิบสองปกโดยมีการแจกให้
นักเรียนเป็นรายบุคคลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปกการ กึกาา ตามนโยบายของ
รัฐบาล 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพื่อให้สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

     - นักเรียนทุกคนได้รับหนงัสือเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ ตลอดปกการ กึกาา  ปกการ กึกาาละครั้ง 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนทุกคนได้รับหนงัสือเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 
๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5  ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5  ครูวนิสา 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5 187,456 คณะครู 



๑๘๘ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

     - ส ารวจหนังสือ ๘ กลุ่มสาระท่ีขาด ช ารุด
จากปกท่ีแล้ว ต้องการเพิ่มเติม 
     - คัดเลือกหนังสือใหม่ท่ีจัดให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
     - การส่ังซื้อหนังสือกับส านักพิมพ ์
     - จัดหนังสือ มอบให้นักเรียน 
๔. สรุปกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6  ครูวนิสา 

  
๕. งบประมาณที่ได้รับ          

งบประมาณท้ังหมด                          187,456-   บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)   -     บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่าหนังสือเรียน)  187,456-   บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    -      บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)            -      บาท 
  -อื่น.....................................   -      บาท 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐตลอดปกการ กึกาา 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       

๗.๑. สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒. สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                     (นางสาววนิสา โพธิมากูล) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 

 
 
       



๑๘๙ 
 

กิจกรรม สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (คา่เคร่ืองแบบนักเรียน) 

ภายใต้โครงการ 15  เรียนฟรี 15 ป ี
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๑) (๒.๒)   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายคงสิทธิ์   อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง มีนาคม พ.ศ.2566 
************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  
     บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติพ.ึ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติ
เกี่ยวกับ สิทธิ และหน้าท่ีทางการ กึกาาในลักาณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธึักราช 
๒๕๖๐ โดย มาตรา ๑๐ วรรคหนก่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการ กึกาาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน
ในการรับ การ กึกาาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปกท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถกงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
โรงเรียน   ไทรทองอุปถัมภ์ซก่งเป็นสถาน กึกาาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ กึกาาขั้นพื้นฐานตาม
ตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรก าหนดได้ด าเนินการให้นักเรียนได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียนโดยมีการแจกให้นักเรียนเป็น
รายบุคคลทุกคนตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลตามก าหนดทุกปกการ กึกาา ปกการ กึกาาละ ๑ ครั้ง ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพื่อให้สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เปา้หมาย  
 เชิงปริมาณ  

   - นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปกการ กึกาาละ 1 ครั้ง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
   - นักเรียนทุกคนได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามจ านวนท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน  

 
๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5  ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5  ครูคงสิทธิ์ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม ๒๕๖5 ๑๐0,740- คณะครู 
๔. สรุปกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖5  ครูคงสิทธิ์ 



๑๙๐ 
 

๕. งบประมาณที่ได้รับ          
            งบประมาณท้ังหมด                                  ๑๐0,74๐.-   บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)       -          บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)       ๑๐0,74๐.-   บาท  
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       -          บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)        -          บาท 
  -อื่น.....................................        -          บาท 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 1 ครั้ง 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       

๗.๑. สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒. สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๑๙๑ 
 

กิจกรรม สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ค่าอปุกรณ์เล่าเรียน) 

ภายใต้โครงการ 15  เรียนฟรี 15 ป ี
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๑) (๒.๒)   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง มีนาคม พ.ศ.2566 
************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  
     บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ กึกาาแห่งชาติพ.ึ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติ
เกี่ยวกับ สิทธิ และหน้าท่ีทางการ กึกาาในลักาณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธึักราช 
๒๕๖๐ โดย มาตรา ๑๐ วรรคหนก่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการ กึกาาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน
ในการรับ การ กึกาาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปกท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถกงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
โรงเรียน   ไทรทองอุปถัมภ์ซก่งเป็นสถาน กึกาาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ กึกาาขั้นพื้นฐานตาม
ตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรก าหนดได้ด าเนินการให้นักเรียนได้รับค่าอุปกรณ์ โดยมีการแจกให้นักเรียนเป็นรายบุคคลทุก
คนตามจ านวนท่ีได้รับ จัดสรรจากรัฐบาลตามก าหนดในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ของปกการ กึกาา ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

๒. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพื่อให้สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เปา้หมาย   
 เชิงปริมาณ   

- นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ปกการ กึกาาละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100   
เชิงคุณภาพ      
          - นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน   

๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖5  ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม เมาายน ๒๕๖5  ครูคงสิทธิ์ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     - ส ารวจยอดเงินท่ีได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จากหนังสือรับและสมุด

พฤาภาคม ๒๕๖5 98,930.- คณะครู 



๑๙๒ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

บัญชีธนาคาร 
     - จัดท าเอกสารการจ่ายเงินอุปกรณ์การ
เรียน 
     - ครูด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
 
๔. สรุปกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖6  ครูคงสิทธิ์ 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ          

งบประมาณท้ังหมด                           98,930.-   บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)       -          บาท 
      - งบอุดหนุน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)    98,930.-   บาท  
      - งบอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       -          บาท 
  - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)        -          บาท 
  -อื่น.....................................        -          บาท 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    นักเรียนทุกคนได้รับเงนิอุปกรณ์การเรียน  ปกการ กึกาาละ 2 ครั้ง 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       

๗.๑. สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒. สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 

 
 
 
 



๑๙๓ 
 

กิจกรรม ช าระค่าสาธารณูปโภค 
ภายใต้โครงการ 15  เรียนฟรี 15 ป ี
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๑) (๒.๒)   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เมษายน พ.ศ.2565 
************************************************************************************************** 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถกงมัธยม กึกาาปกท่ี 3  มีนักเรียนและ
บุคลากรทางการ กึกาากว่า 300 คน  จกงเป็นภารกิจท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริม  สนับสนุนให้กระบวนการจัดการ กึกาาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้  ซก่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขก้น  ดังนั้นโรงเรียนไทรทอง
อุปถัมภ์จกงได้จัดท ากิจกรรมช าระค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนขก้น  เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าและค่าบริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพื่อให้สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

1. จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรึัพท์  ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 

2. นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 
1. การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
3. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม 2565 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ เมาายน 2565 ผู้อ านวยการโรงเรียน 



๑๙๔ 
 

5. จัดกิจกรรมช าระค่าสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

พฤาภาคม 2565 – 
เมาายน 2566 

นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมาายน 2566 นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
 
งบประมาณที่ได้รับ   

งบประมาณท้ังหมด             186,000 บาท  
- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)           160,000 บาท 
- งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   26,000 บาท 
- งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)     - 
- อื่นๆ......................................................    - 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. มีบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถกงและ

สม่ าเสมอ 
2. มีบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทึในโรงเรียนเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑. สถาน กึกาามีการพัฒนาการ กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒. สถาน กึกาามีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถาน กึกาาตามนโยบายของรัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

โครงการ 16 อาหารกลางวัน 
สนองนโยบายสพฐ.(2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านประสิทธิภาพ(4.1) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 (2) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  4 (4.1,4.2)   
ลักษณะของโครงการ (ต่อเนือ่ง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรชนก พรทวีสุข 
ระยะเวลาในการด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖5 - มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถกงช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๖ ให้มีอาหารกลางวัน
รับประทาน โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เป็นึูนย์การบริหารด้านการ กึกาา ต้ังแต่ช้ันอนุบาลถกงช้ันมัธยม กึกาาปกท่ี 
๓ ท้ังนักเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงจัดท าโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลถกงช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๖ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการโดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทึบาล 
 
๓. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาลถกงช้ันประถม กึกาาปกท่ี 6 ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพตาม
หลักโภชนาการ ร้อยละ 90 

 เชิงคุณภาพ 
                     นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ 
 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน พ.ค. 65  คณะครู 
2. เสนอโครงการ พ.ค. 65  ครูกรชนก 
3. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 65  ครูกรชนก 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. 65  ครูกรชนก 
5. ด าเนินกิจกรรม 
   5.1 กิจกรรมอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ 

 
มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 
869,400 

ครูกรชนก 

6. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.66  ครูกรชนก 



๑๙๖ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด      869,400   บาท 

  - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)      -   
  - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
  - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)        - 
  - อื่นๆเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากเทึบาลต าบลวังเย็น      869,400   บาท 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-ประถม กึกาาปกท่ี 6 ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการโดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทึบาล เป็นการช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวกรชนก พรทวีสุข) 
    
 
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

ชื่อกิจกรรม อาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ 
ภายใต้โครงการ 16  อาหารกลางวัน 
สอดคลอ้งประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 (2) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกรชนก พรทวีสุข 
ระยะเวลาในการด าเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
****************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้นักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถกงช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๖  ให้มีอาหารกลางวัน
รับประทาน โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เป็นึูนย์การบริหารด้านการ กึกาา  ต้ังแต่ช้ันอนุบาลถกงช้ันมัธยม กึกาาปก
ท่ี ๓  ท้ังนักเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จกงจัดท าโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลถกงช้ันประถม กึกาาปกท่ี ๖  

2.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการโดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทึบาล 

3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-ประถม กึกาาปกท่ี 6 ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
ร้อยละ 90 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ 

4. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ พ.ค. 65 คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พ.ค. 65 กรชนก 
3. ด าเนินกิจกรรมอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ พ.ค.65 – มี.ค.66 กรชนก 
4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 66 กรชนก 

 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

5. งบประมานที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด      869,400   บาท 

 - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)       -   
 - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      - 
 - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)         - 
 - อื่นๆเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากเทึบาลต าบลวังเย็น   869,400   บาท 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-ประถม กึกาาปกท่ี 6 ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการโดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทึบาล เป็นการช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                       (นางสาวกรชนก พรทวีสุข ) 
 
                                              

ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                       (นางสาวกรชนก พรทวีสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

โครงการ 17 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองนโยบายสพฐ.(2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านคุณภาพ(3.4) ด้านประสิทธิภาพ (4.1) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  2 (2.4) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๓ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดวงตา บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม ๒๕๖5 –  31 มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการ กึกาาในปัจจุบันยังไม่ส่งผลในด้านท่ีดีแก่ผู้เรียนมากนัก สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัย
หลายๆ ด้านซก่ง “การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ เปล่ียนวิธีสอน” เป็นกลยุทธ์หนก่งท่ีผู้บริหารสถาน กึกาา
ทุกระดับเน้นมาก แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนยังขาดรูปแบบหรือ
กิจกรรมท่ีจะสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนในด้านการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยสถาน กึกาาให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา และน าผลการประชุม อบรม มาพัฒนาในการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรครู ส่งเสริม
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูในด้านผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะของครูผู้สอน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และรางวัลต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ครูและบุคลากรทางการ กึกาาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการ กึกาา เป็นผู้ท่ี
ให้การส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัึนพันธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถาน กึกาา ครูและบุคลากรทางการ กึกาาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ังในและ
นอกสถาน กึกาา เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถาน กึกาาต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทางการ กึกาาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อความสมัครสมานสามัคคีความเป็น
เอกภาพขององค์กร และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และ
งานราชการสืบต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1.  สถาน กึกาาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้เข้ารับการอบรม พัฒนา กึกาาดูงาน เป็นวิทยากร
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยปกละ 1 ครั้ง 

2.2  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ  ความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร  
2.3  เพื่อยกย่องเชิดชูให้แกค่รูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูในโรงเรียน  
2.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  อย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ  
2.5  บุคลากรทางการ กึกาามีการอบรมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการ กึกาา และน าผลการ

อบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ 



๒๐๐ 
 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรม พัฒนา กึกาาดูงาน เป็นวิทยากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติและมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร้อยละ ๘๐ 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาามีผลการปฏิบัติงาน  ร้อยละ ๘๐ 
4. ร้อยละของบุคลากรทางการ กึกาามีการอบรมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการ กึกาา และน าผล

การอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรครูได้เข้ารับการอบรม พัฒนา กึกาาดูงาน เป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
อย่างน้อยปกละ 1 ครั้ง 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับดีขก้นไป 
และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
4. บุคลากรทางการ กึกาาสามารถสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการ กึกาา และน าผลการอบรมมา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ 
 

๔.  กิจกรรม/ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

๑) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒) เสนอโครงการ พ.ค.๖5 - ครูดวงตา 
๓) ขออนุมัติโครงการ พ.ค.๖5 - ครูดวงตา 
๔) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ มิ.ย. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕) ด าเนินงานตามโครงการ 
   ๕.๑ กิจกรรม กึกาาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการ กึกาา 
   ๕.๒ กิจกรรมพัฒนางานบุคคล 
   5.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาึักยภาพ   
ครูและบุคลากรทางการ กึกาา(ประชุม/อบรม/
สัมมา) 
   5.4 อบรมสร้างส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการ กึกาา 
   5.5 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการ กึกาา 

 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 

 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 
พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 

 
 

พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 
 

พ.ค.๖5 – มี.ค.๖6 
 

 
5๐,๐๐๐ 

 
- 

3,๐๐๐ 
 
 

2,๐๐๐ 
 

- 

 
ครูดวงตา 

 
ครูดวงตา 
ครูดวงตา 

 
 

ครูเปรม 
 

ครูบุาบงร์ 
 

๖) สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย.66 - ครูดวงตา 



๒๐๑ 
 

5.  งบประมาณที่ได้รับ 
       งบประมาณท้ังหมด                                  55,000   บาท  

                     - งบอุดหนุน  (ค่าจัดการเรียนการสอน)       55,000   บาท  
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)         - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                   - 
                     - อื่นๆ         - 
 
6.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 

6.1 ร้อยละของสถาน กึกาาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูทุกคนได้เข้ารับการ ประชุม  อบรม  สัมมนา  
เป็นวิทยากรให้เช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยปกการ กึกาาละ 1 ครั้ง 

6.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา ร้อยละ ๘๐ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ใน 
ระดับดีขก้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

6.3 ร้อยละของบุคลากรทางการ กึกาาสามารถสร้างส่ือนวัตกรรมทางการเรียนการสอนได้ 
  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรครูทุกท่านเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นวิทยากร มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักาะกระบวนการ น าเทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมมาปรับใช้กับให้เหมาะสมกับสมรรถนะของผู้เรียน 
บุคลากรครูทุกท่านสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาึักยภาพของ
ผู้เรียน บุคลากรทางการ กึกาา มีขวัญและก าลังใจท่ีดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร
ในโรงเรียน โรงเรียนมีผลงานและมีช่ือเสียงทางด้านวิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทึเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการ กึกาาท่ีครอบคลุมในทุกด้าน ซก่งเกิดจากการเรียนรู้ท่ี
ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายรวมทั้งเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 
 

 
 

      ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
    
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 



๒๐๒ 
 

ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ภายใต้โครงการ 17  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  2  ข้อ (2.4) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวดวงตา  บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการปฏิรูปการ กึกาาในปัจจุบันยังไม่ส่งผลในด้านท่ีดีแก่ผู้เรียนมากนัก สาเหตุเนื่องมาจาก
ปัจจัยหลาย ๆ ด้านซก่ง “การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้  เปล่ียนวิธีสอน” เป็นกลยุทธ์หนก่งท่ีผู้บริหาร
สถาน กึกาาทุกระดับเน้นมาก แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนยังขาด
รูปแบบหรือกิจกรรมท่ีจะสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนในด้าน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จกงต้องพัฒนาครูและบุคลาการทาง
การ กึกาาให้มีคุณภาพสูงสุดและเต็มึักยภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 1.  สถาน กึกาาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรม  พัฒนา กึกาาดูงาน  เป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปกการ กึกาา 
  
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. สถาน กึกาาส่งเสริมครูให้ได้เข้ารับการอบรม  พัฒนา กึกาาดูงาน  เป็นวิทยากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อยปกละ1 ครั้ง 

 เชิงคุณภาพ 
 สถาน กึกาาส่งเสริมครูให้ได้เข้ารับการอบรม  พัฒนา กึกาาดูงาน  เป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญ  
น าผลจากการ กึกาาดูงานมาปรับใช้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  ท่ีครอบคลุมในทุกด้าน  ซก่งเกิด
จากการเรียนรู้ท่ีครูและผู้เรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายรวมทั้งเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
3. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ครูดวงตา 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2565 คณะครู 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูดวงตา 

  



๒๐๓ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด   50,000  บาท 

 -  งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) 50,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)  - 
 -  อื่นๆ............................................. - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. ร้อยละของสถาน กึกาาพัฒนาบุคลากรครูทุกคนให้ได้รับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  
เป็นวิทยากรเช่ียวชาญ และสามารถน ามาปรับใช้ในจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักาะท่ีหลากหลายและใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนด้วย 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. บุคลากรครูในสถาน กึกาาทุกคนได้เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา เป็นวิทยากร ปก
การ กึกาาละ 1 ครั้ง   

 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
             
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

ชื่อกิจกรรม        พัฒนางานบุคคล 
ภายใต้โครงการ 17 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  2  ข้อ(2.4) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม             นางสาวดวงตา บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17  พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 
********************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการ กึกาาในปัจจุบันยังไม่ส่งผลในด้านท่ีดีแก่ผู้เรียนมากนัก สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัย
หลายๆ ด้านซก่ง “การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้  เปล่ียนวิธีสอน” แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนยังขาดรูปแบบหรือกิจกรรมท่ีจะสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจน ดังนั้น
กิจกรรมนี้จัดขก้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท้ังผู้สอนและผู้เรียน 
  
2. วัตถุประสงค์ 

สถาน กึกาาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรม พัฒนา กึกาาดูงาน เป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ   
 

3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 

สถาน กึกาาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรม  พัฒนา  กึกาาดูงาน  เป็นวิทยากรให้มีความเชียว
ชาญทางวิชาชีพ 

 เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูได้เข้ารับการอบรม  พัฒนา  กึกาาดูงาน  เป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพอย่างน้อยปกละ 1 ครั้ง 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
3. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ครูดวงตา 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม 2565 ครูดวงตา 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูดวงตา 

  
 



๒๐๕ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณท้ังหมด   -  บาท 

 -  งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) -  บาท 
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)  - 
 -  อื่นๆ............................................. - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของบุคลากรครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. บุคลากรครูทุกท่านเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นวิทยากร มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง
ด้านความรู้ ทักาะกระบวนการ สมรรถนะของผู้เรยีน บุคลากรครูทุกท่านสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาึักยภาพของผู้เรียน 

 
 
 

 
      ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
             (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
               
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

ชื่อกิจกรรม   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(ประชุม/
อบรม/สัมมนา) 

ภายใต้โครงการ 17  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  2  ข้อ (2.4) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวดวงตา บุญประดับ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 ************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการ กึกาาในปัจจุบันยังไม่ส่งผลในด้านดีแก่ผู้เรียนมากนัก สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ
ด้าน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนยังขาดรูปแบบการสอนเทคนิคหรือกิจกรรมท่ี
จะสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจน ด้ังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนในด้านการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บุคลากรครูการสร้างส่ือนวัตกรรมทางการ กึกาาให้มา
ปรับใช้กับผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ขก้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จากการอบรม สัมมนา ภายในและภายนอกและแบบออนไลน์ด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

สถาน กึกาาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรม พัฒนา กึกาาดูงาน เป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ   

 
3. เปา้หมาย   

เชิงปริมาณ                           
สถาน กึกาาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูทุกคนได้เข้ารับการ ประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากรให้
เช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปกการ กึกาาละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละบุคลากรครูเข้ารับการประชุม อบรม  สัมมนา  เป็นวิทยากรให้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ                       

 
4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม 2565 คณะครู/ผู้บริหาร 
2. เสนอกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
3. ขออนุมัติกิจกรรม มีนาคม 2565 ครูดวงตา 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พฤาภาคม 2565 ครูดวงตา 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ พฤาภาคม-มีนาคม 2565 คณะครู 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤาภาคม 2566 ครูดวงตา 



๒๐๗ 
 

 
5. งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณท้ังหมด    3,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  3,000  บาท 
 -  งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
 -  งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)   - 
 -  อื่นๆ.............................................  - 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของสถาน กึกาาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูทุกคนได้เข้ารับการ ประชุม อบรม สัมมนา เป็น
วิทยากรให้เช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปกการ กึกาาละ 1 ครั้ง 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
         บุคลากรครูได้รับความรู้จากการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากรให้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองสามารถน าผลการอบรม สัมมนา มาปรับใช้กับผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
    
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
 
 
             
      ลงช่ือ.............................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

ชื่อกิจกรรม อบรมการสร้างสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ภายใต้โครงการ 17 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 (4 ) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
*************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการ กึกาาขั้นพื้นฐาน พุทธึักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยกดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
อย่างเต็มึักยภาพท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักาะกระบวนการ และด้านคุณลักาณะอันพกงประสงค์ ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ท้ัง 3 ด้านอย่างเต็ม
ึักยภาพนั้นจ าเป็นต้อง มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักาณะเนื้อหาหรือกิจกรรม
นั้นๆด้วย เนื่องจากส่ือ/นวัตกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ส่ือนวัตกรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จกงส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอน โดยมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิตส่ือและนวัตกรรมทางการ กึกาาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขก้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับอบรมพัฒนาและเป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
3. เปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ 90 ขอรับงบประมาณเพื่อจัดท าหรือพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน    
เชิงคุณภาพ   
ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  มีนาคม 2565 - คณะครู 
2. เสนอกิจกรรม พฤาภาคม 2565 - คณะครู 
3. ด าเนินกิจกรรม อบรมการสร้างส่ือ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ กึกาา 

มิถุนายน  2565 2,000 คณะครู 

4. สรุปกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2566 - ครูเปรม 
 



๒๐๙ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณท้ังหมด          2,000 บาท 

- งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)    2,000 บาท 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน)  - 
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)    - 
- อื่น..................     -  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ครูท่ีได้เข้าอบรมสามารถพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมได้ร้อยละ  90 อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
2. ครูเข้าอบรมพัฒนาตนแล่ะเป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญได้ร้อยละ 90 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูได้เข้ารับอบรมพัฒนาและเป็นวิทยากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                               (นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                 ( นางสาวดวงตา บุญประดับ  ) 

 
 

 

 
 
 



๒๑๐ 
 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ภายใต้โครงการ 17   ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๔)         

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ            ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการ กึกาาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการ กึกาา เป็นผู้ท่ีให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัึน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถาน กึกาา 
ครูและบุคลากรทางการ กึกาาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังในและนอก
สถาน กึกาา  เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถาน กึกาา
ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการ กึกาาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมนี้จกงเป็นการ
เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการ กึกาาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ ความ
สมัครสมานสามัคคีความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร  
2.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูใน

โรงเรียน  
2.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 
๓. เปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติและมีความสามัคคี  

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร้อยละ ๘๐ 
๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาามีผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐   
เชิงคุณภาพ 
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับ ดีขก้นไป 

และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
 
 
 



๒๑๑ 
 

๔ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผน มีนาคม ๒๕๖5 - ผู้บริหารและคณะครู 
๒. เสนอกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๓. ด าเนินกิจกรรม พฤาภาคม ๒๕๖5 - ครูบุาบงร์ 
๔. สรุปกิจกรรม/รายงานผลด าเนินงาน พฤาภาคม ๒๕๖6 - ครูบุาบงร์ 

 
๕. งบประมาณที่ได้รับ 
       งบประมาณท้ังหมด                                    -  
                     - งบอุดหนุน  (ค่าจัดการเรียนการสอน)      - 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)         - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                    - 
                     - อื่นๆ         - 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา ร้อยละ ๘๐ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ใน 
ระดับดีขก้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๗.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาา  มีขวัญและก าลังใจท่ีดี  มีความรัก  สามัคคี มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

๗.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึกาาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรในโรงเรียน  

๗.๓ โรงเรียนมีผลงานและมีช่ือเสียงทางด้านวิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน  
๗.๔ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทึเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการ กึกาา 

 
  
       ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                        (นางสาวบุาบงร์  บุกรอ) 
 
 
                                                      ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                    (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
 
 
 



๒๑๒ 
 

โครงการ 18 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส (๒.๑) ด้านคุณภาพ (๓.๑) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ (๑๒),(๑๔),(๑๕),(๑๖),(๑๘),(๑๙) มาตรฐานที่ ๓ (๑) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ 
ลักษณะของโครงการ (ต่อเนือ่ง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูบุษบงร์  บุกรอ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๖ 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวง กึกาาธิการ  ได้ประกาึนโยบายท่ีจะเร่งรัดการปฏิรูปการ กึกาา  โดยยกดหลัก
คุณธรรมน าความรู้  สร้างความตระหนักส านกกในคุณค่าของปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง   พัฒนาคนโดยใช้
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง  ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบัน
ึาสนาและ  สถาบันการ กึกาา  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีความรู้  และอยู่ดีมีสุข  ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินการประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ ๘ประการของหลักสูตรการ กึกาาขั้นพื้นฐานพุทธึักราช ๒๕๕๑  โรงเรียนไทรทอง
อุปถัมภ ์ จกงจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมคุณลักาณะอันพกงประสงค์นักเรียนขก้น  โดยน้อมน าหลัก
เึราฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติ  ปลูกฝังค่านิยมในการรังสรรค์สังคมปลอดทุจริต  อุดมคุณธรรมและสามัคคี
ธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความกตัญญูรู้คุณ โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในการสนับสนุนให้สอดคล้อง
คุณลักาณะท่ีพกงประสงค์ของโครงการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

๒.๒ เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ เข้ำใจหลักธรรมของ 
พระพุทธศำสนำ และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 

 

๓. เป้าหมาย 
      เชิงปริมำณ    

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๓ ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน  

พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๓ ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ เข้ำใจหลักธรรมของ

พระพุทธศำสนำ  
และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต     



๒๑๓ 
 

     
 

 เชิงคุณภำพ    
      ครูทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ เข้ำใจ

หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ และสำมำรถน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

 
๔. กิจกรรม/ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. ประชุมวางแผนงาน มี.ค. ๖๕ - ผู้อ านวยการ 
๒. เสนอโครงการ เม.ย. ๖๕ - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
๓. ขออนุมัติโครงการ เม.ย. ๖๕ - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. ๖๕ - ผู้อ านวยการ 
๕. ด าเนินกิจกรรม ตลอดปกการ กึกาา   
    ๕.๑ โครงงานของใช้ของหนู อยู่ท่ีประจ า  - ครูรดา  พิมพาวัฒน ์
    ๕.๒ โครงงานหนูน้อยเด็กดีมีวินัย  - ครูวนิสา  โพธิมากูล 
    ๕.๓ โครงงานเรื่องไม่แปลก คัดแยกขยะ  - ครูบุาบงร์  บุกรอ 
    ๕.๔ โครงงานเด็กดีจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน  - ครูดวงตา  บญุประดับ 
    ๕.๕ โครงงานกตัญญูรู้คุณ หนุนน าชีวิต  - ครูจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
    ๕.๖ โครงงานกัลยาณมิตร เพื่อนช่วยเพื่อน  - ครูขวญัหทัย เหรียญทอง 
    ๕.๗ โครงงานผักปลอดสารพิาตามวิถีชีวิตพอเพียง  - ครูอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
    ๕.๘ โครงงานออมทรัพย์  รับเยอะ   ครูวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
    ๕.๙ โครงงานโรงเรียนพลังเขียว   ครูคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 
 ๕.๑๐ โครงงานต๊ะเรียนสะอาด ปราึจากขีดเขียน     ครูณัฐพงา์  พรมเหมา 

ครูมนัส  แดงวิไล 
    ๕.๑๑ โครงงานรู้วนิัย ใส่ใจคุณธรรม  - ครูครูกรชนก  พรทวีสุข 

ครูเตือนใจ  สุนทรชัย 
๖. สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน     มี.ค. ๖๖ - ครูบุาบงร์  บุกรอ 

๕. งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมำณท้ังหมด               -   
- งบอุดหนุน (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน)    - 
- งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)             -  
- งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปี)     - 
- อื่นๆ.............................................    - 



๒๑๔ 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ผู้เรียนร้อยละ ๘๓ ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรำฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช 
๒๕๕๑ 
๗.๒ ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ เข้ำใจหลักธรรมของ พระพุทธศำสนำ และน้อม

น ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 

 
 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงกำร 

              (นำงสำวบุษบงร์ บุกรอ) 
                

                                                                                                      

 
ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

       (นำงสำวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๖ 
 

ชื่อโครงการ 19 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 
สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส(๒.๑),(๒.๒) ด้านคุณภาพ(๓.๒),(๓.๓),(๓.๔) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑(๑.๑),(๑.๒),(๑.๓),(๑.๔)   

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                      ข้อที่ ๑ (๑.๓)  ข้อที่ ๒ (๒.๑)  ข้อที่ ๓ (๓.๒) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ครูวนิสา โพธิมากูล 
ระยะเวลาด าเนินการ                       ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
           การเสริมสร้างพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย เน้นการจัดท ากิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้ ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน มีการจัดการควบคุมส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และสติปัญญา  
           พัฒนาการทางด้านร่างกาย มีการเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสุขนิ สัยเป็น
พื้นฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในทุกด้าน การรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ ส่ิงส าคัญอีกประการหนก่งก็คือการออกก าลังกาย  
           พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ การท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอด้วยการให้เด็กตระหนักถกงการ
มองโลกในแง่ดี ให้อภัยและยอมรับผู้อื่น การส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมท่ีเด็กสนใจ  จัดกิจกรรมการเล่านิทาน 
การเล่นตามมุมต่างๆ 
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมเด็กให้มีลักาณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สกกท่ีเหมาะสม
กับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สกกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและควบคุมการ
แสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนช่ืนชมึิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรักธรรมชาตินั้น เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยปรับพื้นฐานให้กับเด็กให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจท่ีดี และพร้อมจะโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

พัฒนาการทางด้านสังคม เป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมเด็กให้มีลักาณะพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ทางด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และึาสนาท่ีตนนับถือได้นั้นนับว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยปูพื้นฐานให้กับเด็กให้มีพัฒนาการด้าน
สังคมท่ีพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา เป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมเด็กให้มีลักาณะพฤติกรรมสนใจเรียนรู้
ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีทักาะทางภาาาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์และคณิตึาสตร์ รวมท้ังมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นส่ิงส าคัญ ท่ีจะช่วยปูพื้นฐานให้กับเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ท่ีเหมาะสมตามวัย และพร้อมจะเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขก้นต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมท่ีครูผู้สอนจัดให้กับเด็กปฐมวัย
อย่างหลากหลาย มีการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 



๒๑๗ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๒.๔ เพื่อใหผู้้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักาะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๘๕  
๒) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๕  
๓) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ  ๘๕  
๔) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักาะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๘๕  

     เชิงคุณภาพ 
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๔) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักาะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  
 

๔. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน                                                                              

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑.ประชุมวางแผน พฤาภาคม  ๒๕๖5  ผู้อ านวยการ 
๒.เสนอโครงการ พฤาภาคม  ๒๕๖5  ครูวนิสา 
๓.ขออนุมัติโครงการ พฤาภาคม  ๒๕๖5  ครูวนิสา 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤาภาคม  ๒๕๖5  ผู้อ านวยการ 
๕.ด าเนินกิจกรรม 
๕.๑ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
-การบริหารร่างกายในห้องเรียน,นอกห้องเรียน 
-การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
-การเคล่ือนไหวร่างกายในห้องเรียน,นอกห้องเรียน 
-การเคล่ือนไหวประกอบเสียงเพลงตามแบบอย่าง 
-การเคล่ือนไหวประกอบเสียงเพลงตามจินตนาการ 
-การเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ตามจินตนาการ 
-การเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ตามเงื่อนไข(ตาม
ค าส่ัง) 
-การจัดโภชนาการท่ีถูกสุขลักาณะให้กับเด็กปฐมวัย 
 

มิ.ย. ๖5 - มี.ค. 66 
 

     4,0๐๐ ครูวนิสา 



๒๑๘ 
 

(กิจกรรมจะจัดให้เด็กทุกวันและหมุนเวียน
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก กิจกรรมอาจมี
เพิ่ม-ลดจากที่ก าหนดไว้ได้ตามความสนใจของ
เด็ก) 
๕.๒ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์-
จิตใจ 
-งานึิลปะโดยการใช้สีไม้ (ใบงานตามหน่วยการ
เรียนรู้) 
-การปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ 
-งานึิลปะโดยการใช้สีโปสเตอร์ 
-การสร้างงานึิลปะจากการตัดกระดาา 
-การสร้างงานึิลปะจากการฉีกกระดาา 
-งานึิลปะสร้างสรรค์(ตามหน่วยการเรียนรู้) 
-การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ตามหน่วยการ
เรียนรู้) 
 (กิจกรรมจะจัดให้เด็กทุกวันและหมุนเวียน
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก กิจกรรมอาจมี
การเพิ่มจากกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ ตามเหตุการณ์
และวันส าคัญต่างๆ) 
๕.๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม 
-นิทานความดี 
-บันทกกความดี 
-การเล่นตามมุม 
-กิจกรรมขก้นวันขก้นปกใหม่ 
-กิจกรรมวันส าคัญทางึาสนา 
-การจัดบอร์ดให้ความรู้ตามเหตุการณ์ และวันส าคัญ
ต่างๆ 
๕.๔ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาึาสตร์น้อย 
-กิจกรรมฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกเรียนรู้ 
-กิจกรรมการฝึกทักาะทางตัด-ฉีก-ปะ,ปั้นดินน้ ามัน
เพื่อเข้าแข่งขัน งานึิลปหัตถกรรม 

๖.สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6  ครูวนิสา 

 
 



๒๑๙ 
 

๕.  งบประมาณที่ได้รับ 
             งบประมาณท้ังหมด    4,0๐๐ บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  4,0๐๐ บาท 
               - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
 - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)    - 
 - อื่น..................................................   - 
 
๖.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                 ร้อยละ ๘๕ 
       ๖.๒ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
                ร้อยละ ๘๕ 
       ๖.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ  ๘๕ 
       ๖.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักาะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้   
                ร้อยละ ๘๕ 
 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ๗.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
       ๗.๒ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
       ๗.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
       ๗.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักาะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาววนิสา  โพธิมากูล) 

 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

ชื่อโครงการ 20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส(๒.๑),(๒.๒) ด้านคุณภาพ(๓.๒),(๓.๓),(๓.๔) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๒(๒.๑),(๒.๒),(๒.๓),(๒.๔),(๒.๕),(๒.๖) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                      ข้อที่ ๑ (๑.๓)  ข้อที่ ๒ (๒.๑)  ข้อที่ ๓ (๓.๒) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ครูวนิสา   โพธิมากูล 
ระยะเวลาด าเนินการ                       ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการ กึกาาในปัจจุบันยังไม่ส่งผลในด้านท่ีดีแก่ผู้เรียนมากนัก สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัย
หลายๆด้าน ซก่ง“การปรับการเรียน เปล่ียนวิธีการสอน” แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ครูผู้สอนยังขาดรูปแบบหรือกิจกรรมท่ีจะสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนา
และส่งเสริมครูผู้สอนในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ล  
ครูผู้สอนในระดับช้ันปฐมวัยควรจะแสวงหาวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองเมื่อมีโอกาสท่ีเหมะสม จะได้น าความรู้มาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรี ยนให้เกิดการพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขก้น และพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการ กึกาา (องค์การมหาชน) หรือ สมึ. จกงได้ก าหนดโครงการนี้ขก้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้ครูจัดท าและปรับใช้หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน ให้มีความสอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒  เพื่อให้มีการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   
 ๒.๓  เพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  เพื่อให้ครูจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 ๒.๕  เพื่อให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทึและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖  เพื่อการจัดระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้เพื่อเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑) เพื่อให้ครูจัดท าและปรับใช้หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน ให้มคีวามสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕ 

๒) เพื่อจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ ๘๕ 
๓) เพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๘๕ 



๒๒๑ 
 

๔) เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ 

๕) เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายร้อยละ ๘๕  

๖) เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรกกาา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค ร้อยละ ๘๕ 

๗)  เพื่อให้ครูมีการ กึกาา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๘๕ 

๘) เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีในสถาน กึกาา ร้อยละ ๘๕ 
๙) เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  ร้อยละ ๘๕ 

เชิงคุณภาพ 
๑) เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักาะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ 
๒) เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาึักยภาพของผู้เรียน 
๓) เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาทาง

สติปัญญา 
๔) เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณา

การในการจัดการเรียนรู้ 
๕) เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
๖) เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า  ค าปรกกาา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต

ด้วยความเสมอภาค 
๗) เพื่อให้ครูมีการ กึกาา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ

การเรียนการสอน 
๘) เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีในสถาน กึกาา 
๙) เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 
๔. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน                                                                              

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑.ประชุมวางแผน พฤาภาคม  ๒๕๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒.เสนอโครงการ พฤาภาคม  ๒๕๖5 - ครูวนิสา 
๓.ขออนุมัติโครงการ พฤาภาคม  ๒๕๖5 - ครูวนิสา 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  - ผู้อ านวยการ 
๕.ด าเนินกิจกรรม 

๕.๑ อบรมพัฒนาความรู้ครู                 
มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 
4,000 

 
ครูวนิสา 



๒๒๒ 
 

๕.๒ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕.๓ การจัดสภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียนให้
มีความน่าอยู่  และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๕.๔ การท าวิจัยในช้ันเรียน 
๕.๕ กิจกรรมนิเทึภายใน 
๕.๖ การจัดท าส่ือ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 
๕.๗ กิจกรรม สารสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน 
๕.๘ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๕.๙ กิจกรรม  การวัด ประเมินพัฒนาการ

เด็กอย่างหลากหลาย 

 
 
 
 

๖.สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 - ครูวนิสา 
 
๕.  งบประมาณที่ได้รับ 
             งบประมาณท้ังหมด     4,000       บาท 
               - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)                      4,000       บาท 
               - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   - 
 - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)    - 
 - อื่น..................................................   - 
 
๖.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ครูจัดท าและปรับใช้หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน ให้มีความสอดคล้อง 
      กับบริบทของท้องถิ่นร้อยละ ๘๕  

       ๖.๒ มีการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  ร้อยละ ๘๕  
       ๖.๓ ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ร้อยละ  ๘๕  
       ๖.๔ ครูจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
                ร้อยละ ๘๕  
 ๖.๕ ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทึและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
       ร้อยละ ๘๕  
 ๖.๖ การจัดระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้เพื่อเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
                ร้อยละ ๘๕  
 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูปฏิบั ติงานตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดท าและปรับใช้หลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน มีการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและจัดท าส่ือการสอนเพื่อการ



๒๒๓ 
 

เรียนรู้  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  มีการจัดระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้เพื่อเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาววนิสา  โพธิมากูล) 

 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

ชื่อโครงการ 21 ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ,คิดสร้างสรรค์ 
สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส(๒.๑),(๒.๒) ด้านคุณภาพ(๓.๒),(๓.๓),(๓.๔) 

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓(๓.๑),(๓.๒),(๓.๓),(๓.๔)   

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                      ข้อที่ ๑ (๑.๓)  ข้อที่ ๒ (๒.๑)  ข้อที่ ๓ (๓.๒) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ครูวนิสา โพธิมากูล 
ระยะเวลาด าเนินการ                       ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานการ กึกาาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียน มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
รักการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีทักาะทางภาาาท่ีเหมาะสม มีกระบวนการคิดแบบวิทยาึาสตร์  และ
คณิตึาสตร์สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาจาก
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก ครูผู้สอนเห็นถกงความส าคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นเด็กเป็นส าคัญฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ กึกาาปฐมวัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มึักยภาพ 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข จากกิจกรรมการเรียนรู้  
๓.  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนโดยการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
๔.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในการรับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงและน าผลการ

ประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาผู้เรียน      

๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1)  ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มึักยภาพ ร้อยละ ๘๕ 
2)  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจากกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ ๘๕ 
๓)  ผู้เรียนสามรถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๕ 
๔)  ผู้เรียนได้การรับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบท้ัง ๔

ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ 

๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มึักยภาพ    
๒) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจากกิจกรรมการเรียนรู ้ 
๓) ผู้เรียนสามรถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   



๒๒๕ 
 

๔) ผู้เรียนได้การรับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบท้ัง ๔
ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ    

 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑.ประชุมวางแผน พฤาภาคม  ๒๕๖5  ผู้อ านวยการ 
๒.เสนอโครงการ พฤาภาคม  ๒๕๖5  ครูวนิสา 
๓.ขออนุมัติโครงการ พฤาภาคม  ๒๕๖5  ครูวนิสา 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   ผู้อ านวยการ 
๕.ด าเนินกิจกรรม 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  

๕.๑ โครงงานการปลูกผักในกระถาง 
๕.๒ โครงงานนักวิทยาึาสตร์น้อย 
๕.๓ การจัดกิจกรรมการทดลอง บ้าน

นักวิทยาึาสตร์น้อย 

มิ.ย.๖5 – มี.ค.๖6 
 

2,000 ครูวนิสา 

๖.สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 - ครูวนิสา 
 
๕.  งบประมาณที่ได้รับ 
          งบประมาณท้ังหมด     ๒,000       บาท 
                - งบอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  2,000       บาท 
                - งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - 
  - งบอุดหนุน(เงินเหล่ือมปก)    - 
  - อื่น..................................................  - 
 
๖.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑ ผู้เรียนได้รับพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มึักยภาพ ร้อยละ  ๘๕    
๖.๒ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจากกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕   
๖.๓ ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ  ๘๕   
๖.๔ ผู้เรียนได้การรับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบท้ัง ๔

ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕   
 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้รับพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มึักยภาพ ได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการ
เรียนรู ้ สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยได้การรับการประเมินพฒันาการตามสภาพจริง และ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบท้ัง ๔ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 



๒๒๖ 
 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาววนิสา  โพธิมากูล) 

 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

ชื่อโครงการ 22 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างสมวัย 
สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาศ (๒.๑)    

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑  (๑.๑), (๑.๒), (๑.๓), (๑.๔) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                      ข้อที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ                       พฤษภาคม ๒๕๖5-มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

พัฒนาการ หมายถกง กระบวนการเปล่ียนแปลงด้านวุฒิภาวะของอวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ท า
ให้เพิ่มความสามารถของบุคคลให้ท าหน้าท่ีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขก้น ท าส่ิงท่ียากและซับซ้อนยิ่งขก้นได้ 
ตลอดจนการเพิ่มทักาะใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคลนั้น พัฒนาการของเด็กจะ
แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย  
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
3. พัฒนาการด้านอารมณ์     
4. พัฒนาการด้านสังคม 
การส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านจกงจ าเป็นต่อตัวเด็ก ให้มีความสมบูรณ์ทุกด้านท่ีสมวัย การปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจวัตรประจ าวันของตัวเอง การปฏิบัติตนตามกฎกติกาห้องเรียนเพื่อส่งเสริให้เด็ก
พัฒนาตนเองอย่างเต็มึักยภาพ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ     
1. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มสุีขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม      
4. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักาะการคิดพื้นฐาน   

                                                                                         
3. เปา้หมาย 
          เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับช้ันอนุบาลทุกคนได้รับการพัฒนาตามกิจกกรมของโครงการ   
 เชิงคุณภาพ 
                     นักเรียนอนุบาลได้รับการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมวัย 
 
 
 



๒๒๘ 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

๑) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.๖5 ผู้อ านวยการ 
๒) เสนอโครงการ พ.ค.๖5 ครูรดา 
๓) ขออนุมัติโครงการ พ.ค.๖5 ครูรดา 
๔) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ มิ.ย. ๖5 ผู้อ านวยการ 
๕) ด าเนินงานตามโครงการ 
- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะในช่ัวโมงแรกก่อนเรียน 
- กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งการรู้จักปฏิบัติตามกฎกติกาและรักาา
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
- กิจกรรมการฝึกการเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการกระโดดขาเดียว 
การเดินทรงตัว และการวิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 
-กิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือ โดยการปั้นดินน้ ามัน การใช้กรรไกร
กระดาาตัดตามรูป 
- กิจกรรมฝึกให้เด็กรู้จักความเมตากรุณาและมีน้ าใจ 
- กิจกรรมฝึกให้เด็กรู้จักสิทธิของผู้อื่น 
- กิจกรรมฝึกเด็กรู้จักแสดงออกโดยการมาพูดเสนอเหตุการณ์ประจ า
สัปดาห์ น าเสนอเด็กดีของห้อง ผลัดเปล่ียนกันมาเล่านิทาน 
- กิจกรรมฝึกเด็กให้รู้จักความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกิจวัตร
ประจ าวันของห้องเรียน รับผิดชอบส่ิงท่ีได้รับมอบหมายตามวัย 
- กิจกรรมฝึกเด็กให้รู้จักซื่อสัตย์ และบอกได้ว่าของส่ิงใดเป็นของ
ตนเองและของผู้อื่น รู้จักการส่งของคืนเจ้าของท่ีเก็บได้ 
- กิจกรรมฝึกเด็กให้รู้จักประหยัด การรับประทานอาหารและของใช้
อย่างคุ้มค่า 
- กิจกรรมฝึกให้เด็กรู้จักรอคอยคิว ควบคุมตนเอง ให้ท างานจนเสร็จ 
- กิจกรรมฝึกให้เด็กปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและสถาน กึกาาได้ 
- กิจกรรมฝึกให้เด็กรู้จักปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยท่ีึาสนาท่ีตน
นับถือ 
- กิจกรรมฝึกการไหว้พี่และรับไหว้น้องในตอนเคารพธงชาติ  
-กิจกรรมเกมการ กึกาา 
-กิจกรรมอ่านบัตรค าพื้นฐานส าหรับเด็ก 
-กิจกรรมฝึกอ่านท่อง A-Z ก-ฮ 1-10  
-กิจกรรมคัดลายมือสวย 

มิ.ย.๖5 – มี.ค.๖6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ครูรดา 
 

๖) สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.๖6 ครูรดา 



๒๒๙ 
 

 5. งบประมาณที่ได้รับ 

       งบประมาณท้ังหมด                                    1,000 บาท  
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)      1,000 บาท 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)         - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                    - 
                     - อื่นๆ         - 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้ 
ร้อยละ 83      

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 83  
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 83  
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักาะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้   

ร้อยละ 83  
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสัิยท่ีดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได้ 
2. นักเรียนมีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง อารมณ์ได้ 
3. นักเรียนมีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ สังคม      
4. นักเรียนมีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักาะการคิดพื้นฐาน                                       

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ       
            (นางสาวรดา  พิมพาวัฒน)์  
           ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  

 
 
 

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ  
                 (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 



๒๓๐ 
 

ชื่อโครงการ 23 บริหารจัดการช้ันเรียนปฐมวัย 
สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (๒.๑), (๒.๒), (๒.๓),  
(๒.๔), (๒.๕), (๒.๖)                                                     

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  (๒.๑), (๒.๒), (๒.๓), (๒.๔), (๒.๕), (๒.๖) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                      ข้อที่ ๑,๓,๔ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ                       พฤษภาคม ๒๕๖5-มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดระบบการใช้งานในช้ันเรียนท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎ กติกาของห้อง การปฐมนิเทึ
เพื่อท าความเข้าใจแก่เด็ก ส่ือ เครื่องเล่น และส่ิงอ านวยความสะดวกตามขนาด ปริมาณและคุณลักาณะท่ี
สอดคล้องกับการใช้งาน และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การบริหารพื้นท่ีของครู เพื่อ ให้การใช้งานของเด็กกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพ การจัดช้ันเรียนปฐมวัยนั้น มีหลักท่ีต้องค านกงถกง ท้ังในเรื่องของสภาพการใช้งาน 
ครุภัณฑ์ประกอบการจัดห้อง และมุมการเรียนท่ีต้องจัดมุมประกอบแต่ละมุมอย่างมีความหมายต่อเด็ก ในแต่
มุมยังต้องจัดวางส่ืออุปกรณ์ ตามประเภทของการใช้งาน ตามจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมเพียงพอ รวมถกง
การน าเทคโนโลยีมามีบทบาทในการสอน การจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ส่ือทุกอย่างต้องเพียงพอ
ต่อการใช้งานของเด็ก และต้องค านกงถกงความปลอดภัยด้วย รวมถกงการบริหารจัดการพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมกลุ่ม
ใหญ่ ท่ีต้องโล่งกว้าง และโต๊ะกิจกรรมกลุ่มย่อยท่ีต้องท างานร่วมกันในกลุ่มเล็กๆ โดยสะดวกและเกิประสิทธิ
ภาพอีกด้วย สพฐ.จัดให้มีงานึิลปหัตถกรรมนักเรียนขก้นเป็นประจ าทุกปกเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้าน 

วิชาการ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตาม 

ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสรางสรรคใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่ม
ึักยภาพการพัฒนาการให้เกิดขก้นอย่างสูงสุด จ าเป็นท่ีผู้เรียนต้องได้รับประสบการณ์ตรงและร่วมกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์อันจะแสดงให้เห็นถกงึักยภาพของผู้เรียน 

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ     
1. เพื่อจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการ กึกาาปฐมวัยของสถาน กึกาา 
2. เพื่อจัดครูให้เพียงพอเหมะสมกับช้ันเรียน   
3. เพื่อให้ครูมีรายงานการไปอบรม 
4. เพื่อจัดส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
5. เพื่อใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
6. เพื่อให้มีการประชุมผู้ปกครอง 

 
3.เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับช้ันอนุบาลทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม   
     เชิงคุณภาพ  มีกระบวนการบริหารจัดการช้ันเรียนอนุบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๓๑ 
 

4.กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
๑) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒) เสนอโครงการ พ.ค.๖5 - ครูรดา 
๓) ขออนุมัติโครงการ พ.ค.๖5 - ครูรดา 
๔) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ มิ.ย. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕) จัดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมดังนี ้
-การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการ กึกาาปฐมวัยของสถาน กึกาาท่ีสอดคล้อง
กับบริบท 
-ประชุมผู้ปกครอง  
-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ plc ส าหรับครู 
-การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
-การจัดมุมประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
-การส่งเสริม หนังสือนิทานท่ีเหมาะสมกับวัยส าหรับเด็ก 
-การส่งเสริมส่ือการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส าหรับ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-การส่งเสริมส่ือการเรียนรู้ตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 
-การส่งเสริมส่ือการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรม 
- การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีเพียงพอต่อเด็ก 
-จัดสภาพแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-การเข้าร่วมวันส าคัญของท้องถิ่นทางและทางพุทธ
ึาสนา 
-ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมงานึิลปะหัตถกรรมนักเรยีน 

มิ.ย.๖5 – ก.พ.๖6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8,๐๐๐ 
 
 
 
 

ครูรดา 
 

๖) สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย.66 - ครูรดา 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

5. งบประมาณที่ได้รับ 
       งบประมาณท้ังหมด                                           8,๐๐๐ บาท  
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)      8,๐๐๐ บาท 
                     - งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)         - 
                     - งบอุดหนุน (เงินเหล่ือมปก)                    - 
                     - อื่นๆ         - 
 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการ กึกาาปฐมวัยของสถาน กึกาา ร้อยละ 83  
2. จัดครูให้เพียงพอเหมะสมกับช้ันเรียน  ร้อยละ 83  
3. ครูมีรายงานการไปอบรม ร้อยละ 83  
4. จัดส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ร้อยละ 83     
5. ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 83            
6. ให้มีการประชุมผู้ปกครอง ร้อยละ 83  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการ กึกาาปฐมวัยของสถาน กึกาา 
2. มีครูท่ีเพียงพอเหมะสมกับช้ันเรียน   
3. ครูมีรายงานการไปอบรม 
4. ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
5. สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
6. มีการประชุมผู้ปกครอง 

      
 
 

ลงช่ือ………………………………………………ผู้เสนอโครงการ       
       (นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์)  
     ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  

 
 
 
                                                  ลงช่ือ……………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 



๒๓๓ 
 

ชื่อโครงการ 24 ปลูกผักสวนครัว 
สนองนโยบาย สพฐ.(๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ.ด้านโอกาส (๒.๒), ด้านคุณภาพ (๓.๑)   

สอดคล้องประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓  (๓.๑), (๓.๒), (๓.๓), (๓.๔), 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                      ข้อที่ ๑,๒,๓,๔ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรดา พิมพาวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ                       พฤษภาคม ๒๕๖5 - มีนาคม ๒๕๖6 
*************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
       ผัก หมายถกง พืชท่ีปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากใบ ราก ดอก หัว หรือล าตันเป็นอาหาร ผักท่ีน ามาใช้ เป็น
อาหาร นี้สามารถจะรับประทานสดๆ หรือท าให้สุก เช่น แกง ต้ม นก่ง ตุ๋น เป็นต้น พืชผักเป็นอาหารท่ีคน ต้อง
รับประทานอยู่เป็นประจ า ถ้ามีเวลาและมีท่ีว่างเหลืออยู่ท่ีบ้าน หรือโรงเรียน ควรปลูกพืชผักไว้ส าหรับ 
รับประทานเอง เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าจ่ายของครอบครัวแล้ว ยังท าให้ได้รับประทานผักสดท่ีมี 
คุณค่าทางอาหารสูงและถ้าปลูกจ านวนมากก็ สามารถน าไปจ าหน่ายหารายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย พืชผักท่ี 
ปลูกส าหรับรับประทานเองท่ีบ้าน หรือโรงเรียนตามลักาณะท่ีกล่าวเรียกว่า พืชผักสวนครัว การปลูกผักสวน
ครัว มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังได้ผักไว้ รับประทานซก่งเป็นผักปลอด
สารพิาเป็นผักสวนครัวที่นักเรียนเป็นคนปลูกเอง นักเรียนจะมีความภูมิใจในการ ปลูกผักและยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในบ้านในการซื้อผักส่วนครัวมารับประทานอีกด้วย  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ     
    1. เพื่อจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
    2. เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
    3. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีและสร้างบรรยากาึท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    4. เพื่อประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามความเป็นจริงและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรยีน 
 
3.เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ  

นักเรียนระดับช้ันอนุบาลทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และประสบการณ์ตรงด้วยโครงการ
ปลูกผักสวนครัว     

เชิงคุณภาพ 
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
๑) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.๖5 - ผู้อ านวยการ 
๒) เสนอโครงการ พ.ค.๖5 - ครูรดา 
๓) ขออนุมัติโครงการ พ.ค.๖5 - ครูรดา 
๔) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ มิ.ย. ๖5 - ผู้อ านวยการ 
๕) ด าเนินงานตามโครงการ มิ.ย.๖5 – ก.พ.๖6 1,๐๐๐ ครูรดา 
๖) สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย.66 ๒,๐๐๐ ครูรดา 
 
5. งบประมาณที่ได้รับ 
       งบประมาณท้ังหมด                                    1,๐๐๐ บาท  
                     - งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)      1,๐๐๐ บาท 
 
6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ร้อยละ 83 
         2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 83 
         3. จัดกิจกรรมท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีและสร้างบรรยากาึท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 83 

 4. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามความเป็นจริงและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 85 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. เพื่อจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
         2. เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
         3. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีและสร้างบรรยากาึท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
         4. เพื่อประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามความเป็นจริงและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ       
           (นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์)  
          ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  

  
 
 
                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ  
                (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
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โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 


