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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนวัดหนองตางู เล่มนี้ ซึ่งจุดประสงค์ส าคัญ
นั้นเพ่ือเป็นคู่มือในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการของ โรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดหนองตางู  และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี 
 โรงเรียนได้จัดท าโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ตามภารกิจของโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย โดยได้แบ่งงาน /โครงการให้คณะครูรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ เพ่ือให้งานที่ได้
รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนองตางู ตลอดจนผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ให้
ส าเร็จด้วยดี และโรงเรียนจะใช้แผนปฏิบัติการนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือแนวทางในการบริหารพัฒนาโรงเรียน ให้
มีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 
       นายสุชาติ   เอกปัชชา  
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
                    ตุลาคม  2562 
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ในปีงบประมาณ 2563 ทางโรงเรียนวัดหนองตางู ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการด าเนินงานสอดคล้องรองรับกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ
ที่จ าเป็นของรัฐบาล ซึ่งมีหลักการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค มีการปฏิรูป
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสมอภาคตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทยและมีศักยภาพระดับสากล และการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตใน
สังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่ งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 (Partnership For 21st Century Skills) 
(www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน โดย
มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบ SCEPTER Model   
เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 
 

โรงเรียนวัดหนองตางู เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน 
ซึ่งเป็นผลผลิตหลักในการบริการสาธารณะของหน่วยงานในสังกัด  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนวัดหนองตางไูด้
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 
2563ขึ้นอันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลผลิต รวมถึง
งาน/โครงการ ซึ่งเป็นรายละเอียดกิจกรรมที่สนองตอบต่อทิศทางการด าเนินงานมุ่งสู่ความส าเร็จที่อยู่บน
พ้ืนฐานคุณภาพ ความต้องการจ าเป็นของ ผู้รับบริการทุกคนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
โรงเรียนวัดหนองตางู ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์ 0-5600-0518 e-mail : 
nongtangu@ ntng.ac.th และ website : www.ntng.ac.th 

จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่วันที่27 
พฤษภาคม  พ.ศ.2483  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปัจจุบัน
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น  มีอาคารเรียน 3 หลัง แบบ 017  หลังที่ 1 มี
จ านวน 10 ห้องเรียน หลังที่ 2 มีจ านวน 6 ห้องเรียน หลังที่ 3 แบบ สปช 105/2529 จ านวน 4  ห้องเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ จ านวน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีพ้ืนที่ จ านวน 20 ไร่ 1 
งาน 83 ตารางวา มีพ้ืนที่ให้บริการจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู หมู่ที่ 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมวัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง และ หมู่ที่ 9 บ้านวังตะโกก 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวัดหนองตางู จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู ได้เปิดท า
การสอนตั้งแต่วันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายสนั่น เสือมหันต์ เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาวัดหนองตางูเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 
ต่อมา นายสนั่น เสือมหันต์ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนอื่น  

ต่อมา นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐได้เป็นครูใหญ่แทน ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองตางู สร้างอาคารเรียน
แบบ ป.1 ขึ้น 1 หลัง โดยมี นายย่อง สุทัศน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตางู ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอาคาร
เรียน มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนมีขนาด 6 x 8 เมตร โดยก่อสร้าง
โครงหลังคาไว้ก่อน 

นายบานเย็น ทาเอ้ือ ย้ายมาจากอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาท าการสอนที่โรงเรียนวัดหนองตา
งู วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2499 ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองตางู หาเงินซื้อสังกะสีมามุง
หลังคา แล้วเสร็จวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2500  

หลวงปู่พิมพา ธมฺวโร เจ้าอาวาสวัดหนองตางูได้บริจาคไม้ปูพ้ืนอาคารเรียน  ชาวบ้านหนองตางู
ช่วยกันสละทรัพย์สมทบและแรงงาน ช่วยกันปูพ้ืนจนเสร็จ จึงได้น านักเรียนที่เรียนอยู่ศาลาวัด เข้ามาเรียน
ในอาคารหลังนี้ อาคารหลังนี้ยังขาดฝาผนังรอบนอกและผนังกั้นห้อง ต่อมาอาคารหลังนี้ช ารุดเนื่องจากสร้าง
มานาน ขณะนั้น นายประยูร ธนสุกาญจน์ เป็นครูใหญ่ และได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนอ่ืน ได้มอบหมาย
ให้ นายบานเย็น ทาเอ้ือ รักษาการครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2509 ได้ร่วมมือกับชาวบ้าน
หาเงินมาซื้อลูกกรง รอบอาคารเรียน เป็นเงินในขณะนั้น 1,200 บาท ซึ่งคณะครูในโรงเรียนได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างด ี 



 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้ประชุมครู - คณะกรรมการโรงเรียนเพ่ือท าการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 
เนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพ่ิมมากขึ้น และอาคารเริ่มทรุมโทรม ดังนั้นชาวบ้านหนองตางู โดยมี หลวงปู่
พิมพา ธมฺวโร เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายบานเย็น ทาเอ้ือ เป็นเลขาฯ  ก านัน
ผ่อง สุทัศน์ เป็นรองประธานในที่ประชุม ได้ให้อาคารเรียนแบบ ป.1 ดัดแปลงให้มีมุก 2 มุก ขนาด 7 
ห้องเรียนๆ ละ 7 x 9 เมตร ยาว 63 เมตร กว้าง 9 เมตร พ้ืนอาคารถมดินสูง 75 เซนติเมตร พื้นเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสาตอหม้อ คลส. ต่อกับเสาไม้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 - 5 ปี มีประชาชนร่วมกันบริจาคเป็น
เงิน 31,475 บาท และนายอ าเภอ มนู เพ็ญศิริ บริจาคเงินซื้อสังกะสี 12,000 บาท 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2512 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ได้น านักเรียนเข้ามาเรียนและได้ขออนุญาตเปิด
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดเยมีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวม 39 คน  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นายทองเปลว ผลชี ได้รักษาราชการแทนครูใหญ่ เนื่องจากนายบานเย็น 
ทาเอ้ือ ได้ขอย้ายไปท าการสอนที่โรงเรียนวัดจิกลาด และเปิดท าการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และห้องส้วม 1 หลัง 

1 มกราคม พ.ศ. 2520 โกวุ่น นางแร่ แซ่อุ่ย ได้มอบที่ดินเพ่ือสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจาก
อาคารเรียนหลังเก่าอยู่ในเขตของวัดหนองตางู และน้ าได้ท่วมถึงอาคารเรียนในฤดูน้ าหลากเป็นระยะ
เวลานาน 

4 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 563,000 บาท 
สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยาว 42 เมตร กว้าง 140 เมตร จ านวน 10 ห้องเรียน 

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณ 90,000 บาท เพ่ือต่อเติมชั้นล่าง 

พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณ 100,000 บาท สร้างบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง 

พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณ 36,000 บาท สร้างส้วม 4 ที่นั่ง 

8 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 40,000 บาท เพ่ือเททางเท้ารอบอาคารหลังเก่า 

20 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 30,000 บาท สร้างถุงเก็บน้ าฝน ฝ.33 

พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ 65,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล 

พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณ 360,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 กว้าง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร 

15 กุมภาพันธ์ 2534 ได้งบประมาณ 150,000 บาท ต่อเติมชั้นล่าง อาคาร 317  

จ านวน 3 ห้องเรียน 

30 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จ านวน 6  

ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะ 

16 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณ 292,100 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน 

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เปิดเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย 
27 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน 



 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายทองเปลว ผลชี เกษียณอายุราชการ นายสมยศ ไกรสัย รักษาการ
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายวิเชียร อ่อนกลม ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  

1 มกราคม พ.ศ. 2543 นายกิติศักดิ์ ฤทธิ์บ ารุง ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

พ.ศ. 2545 สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 250,00 บาท 

พ.ศ. 2546 สร้างห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 200,000 บาท 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายสุชาติ เอกปัชชา ได้เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2551 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ "พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ" งบประมาณ 285,500 บาท  

พ.ศ. 2552 สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษา ห้องพักครู งบประมาณ 300,000 บาท 

พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกจากส านักเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นโรงเรียนดีประจ า
ต าบล ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน 7,000,000 บาท 

พ.ศ. 2556 ได้งบประมาณจาก ธกส. ในการสนับสนุนธนาคารโรงเรียนวัดหนองตางู ในการจัดท า
ห้องและเงินสนับสนุน จ านวน 50,000 บาท และพัฒนาอาคารเรียน ห้องธุรการใหม่ รวมทั้งจัดท ากันสาดบัง
แดดทุกอาคารเรียน  

 พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 415,123 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ใน
การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน 

 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวน  340,700 บาท 

 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 017 และอาคารเรียน สปช. 
105/2529 จ านวนเงิน 1,849,000  บาท 

 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้อง           จ านวน 
3,482,000 บาท และอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/2526 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  2,206,000 บาท 

 พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 – ก จ านวน 13,458,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนที่โรงเรียน 
 

   
 
 

 

 
ข้อมูลผู้บริหำร 
                 ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน     

 นายสุชาติ  เอกปัชชา   
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา การบริหารการพัฒนาองค์การ 
วิทยฐานะ    ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานบุคคล และผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนองตางู  ตั้งแต ่วันที่ ๑  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๔๙  จนถึงปัจจุบัน  
                 ๒)  ผู้ช่วยผู้บรหิาร   

 นางสาวเกศราภรณ์   อุทัยชิน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา ภาษาอังกฤษ 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนองตางู  ตั้งแต ่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  จนถึงปัจจุบัน  

 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา หลักสูตรและการสอน 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานประมาณ 



 

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนองตางู  ตั้งแต ่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  จนถึงปัจจุบัน  
 นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานวิชาการ 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนองตางู  ตั้งแต ่วันที่ ๒๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน  
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

โรงเรียนวัดหนองตางู แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านงานบุคคล งาน
งบประมาณ  งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม “บวร” คือ 
การมีส่วนร่วมของ บ้าน (ชุมชน)  วัด  โรงเรียน  โดยมีการพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA  และ มีการ
วิเคราะห์สภาพ  ปัญหาและความต้องการจ าเป็น โดยใช้ SWOT Analysis และใช้วิธีการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ (Best Practices) แบบ PIMPA Model และใช้วธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบ SCEPTER Model มา
ใช้ในการบริหารกระบวนการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา  
ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการบริหารจัดการองค์กร ท าให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพราะต้องการให้ ทุกคนในหน่วยงานรวมกันคิดรวมกันท า รวมกันภาคภูมิใจและทุกองค์กร
ภายนอกมารวมสนับสนุนกันทุกฝ่าย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภำพที่  ๑  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดหนองตางู 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดหนองตำง ู

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป 

งานประ กันคุณภาพภายใน 

ด้านการบริหาร
วิชาการ 

ด้านการบริหาร 
     งบประมา 
  
  
  
  
  
  
  

 
 ณ 

ด้ำนกำรบริหำร
บุคคล 



 

วิธีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 

 
 
 

แผนภำพที่  2  วิธีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ (Best Practices) แบบ PIMPA Model 
 
 
 



 

  วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบ SCEPTER Model ของนักเรียนเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 

 

แผนภำพที่  3  วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบ SCEPTER Model   
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ผอ.สุชาติ  เอกปัชชา 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ว่าง 

หัวหน้ำฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
ผอ.สุชาติ  เอกปัชชา 

 

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและบริหำรท่ัวไป 
ผอ.สุชาติ เอกปัชชา 

หัวหน้ำฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ผอ.สุชาติ  เอกปัชชา 

 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ครูดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล 
และคณะครูทุกท่าน 

 
 

หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป 
ครูเกศราภรณ์ อุทัยชิน 

 

หัวหน้ำงำนวิชำกำร 
ครูดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล

  
 

หัวหน้ำงำนบุคคล 
ผอ.สุชาติ  เอกปัชชา 

หัวหน้ำงำนงบประมำณ 
ครูนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
ครูนภาภัสสร ์ธนาถิรกุล 

 

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

หัวหน้ำสำยช้ันอนุบำล 
ครูชุติมา กันสุ่ม 

หัวหน้ำสำยช้ันประถมศึกษำ 
ครูเกศราภรณ์  อุทัยชิน 

หัวหน้ำสำยช้ันมัธยมศึกษำ 
ครูภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
ครูมัณทิยา  ครุทธมงคล 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
ครูดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
ครูนพพล  ไชยปัญหา 

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ครูรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ 
ครูศุภวรรณ ศรีธัมมา 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
ครูเสกสรร   ภูมิสัตย์  

หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ครูภิรักษ์สทิธ์ิ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ครูเกศราภรณ์  อุทัยชิน 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ครูลดาวัลย์/ครูชุติมา/ครูภิรักษ์สทิธ์ิ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
ครูธวัชชัย 

งำนกำรเงินและบัญช ี
ครูทกัษกร/ครมูัณทิยา 

งำนแผนงำนและโครงกำร 
ครูรฐนนท์/ครูมัณทิยา/ครูธวัชชัย 

 
งำนธุรกำร 
ครูธวัชชัย 

 
งำนกิจกำรนักเรยีน 

ครูรัชดาภรณ์/ครูภิรักษ์สิทธ์ิ/ครูรฐนนท ์

 
งำนอำคำรสถำนท่ี 

ครูปัญญา/ครูภิรักษ์สิทธ์ิ/ครเูสกสรร/ 
/ครูนพพล/คุณชะลอ 

 

งำนส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
ผอ.สุชาติ /ครูเพ็ญวรี 

งำนพัสด ุ
ครูนภาภัสสร์/ครูสกุานดา 

คณะกรรมการสภานกัเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ครูดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล 

งำนประชำสัมพันธ ์
ครลูดาวัลย์/ครูชุติมา/ครูรฐนนท์ 

 

นำยทะเบยีน 
ครูรัชดาภรณ์ สมบูรณ ์

วัดผลและประเมินผล 
ครูรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ ์

 
เจ้ำหน้ำท่ีบรรณำรักษ์ 
ครูอังศุมาลนิ อินทุแสง 

 
งำนสุขอนำมยั 
ครูดวงพร/ครูชุติมา 
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3.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562) 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   ทั้งสิ้น  342 คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  451 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชำย หญิง 
อ.1 1 10 11 21 21 
อ.2 1 14 6 20 20 
อ.3 1 12 12 24 24 
รวม 3 36 29 65 65 
ป.1 2 21 13 34 16 
ป.2 2 22 24 46 23 
ป.3 2 16 26 42 21 
รวม    122  
ป.4 2 23 12 35 17 
ป.5 2 19 20 39 19 
ป.6 2 22 20 42 21 

    116  
รวม 12 123 115 238 238 
ม.1 2 30 21 51 25 
ม.2 2 27 21 48 21 
ม.3 2 23 26 49 24 
รวม 6 80 68 148 148 

รวมทั้งหมด 21 240 211 451 451 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  อัตราส่วนครู : นักเรียน =   1  :  21.67 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตราส่วนครู : นักเรียน =   1  :  18.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อมูล/สำรสนเทศนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน ร้อยละ 

1. นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

430 93.89 

2. นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 425 92.79 
3. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 75 16.38 
4. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 10 2.18 
5. นักเรียนปัญญาเลิศ - - 
6.  นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 5 1.09 
7.  นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 10 2.18 
8.  สถิติการขาดเรียนประจ า 8 1.75 
9.  นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 7 1.53 
10. นักเรียนที่จบหลักสูตร   

ชั้นอนุบาล  2     40 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 29 87.88 

11. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 1.2) 

362 100 

12. นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 430 93.48 
13. นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 437 97.33 
14. นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 

351 96.96 

15. นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

333 91.99 

16. นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

313 86.46 

17. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

358 98.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ครูประจ ำกำร 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อำย ุ
(ปี) 

อำยุรำชกำร 
ปี 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 

1 นายสุชาต ิ  เอกปัชชา 58 41 ผอ.รร ปร.ด. การบริหารพัฒนาองค์การ 
2 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกลุ 56 26 ครู คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา 
3 นางสาวเกศราภรณ ์อุทัยชิน 56 24 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นายปัญญา   สระทองแยง 58 31 ครู คศ.3 ค.ม. บริหารการศึกษา 
5 นายดิฐาปภสัร ์ ธนวัฒนานิธิกูล 35 10 ครู คศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา 
6 นางสาวชุติมา   กันสุ่ม 34 11 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
7 นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร 40 8 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นางสายฝน  จันทา 49 9 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
9 นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา 34 7  ครู คศ.1 วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 
10 นายเสกสรร   ภูมิสตัย ์ 40 6 ครู คศ.1 ศศ.บ. ดนตรไีทย 
11 นางสาวปาริฉัตร   ไชยลาม 30 6 ครู คศ.1 คบ. คณิตศาสตร ์
12 นางสาวณสุดา    สิชฌรังส ี 37 6 ครู คศ.1 วทบ. อุตสาหกรรมเกษตร 
13 นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 30 6 ครู คศ.1 คบ. ภาษาไทย 
14 นายภิรกัษ์สิทธิ ์ เสนียว์งศ์  ณ อยุธยา 30 5 ครู คศ.1 คบ. ภาษาจีน 
15 นางสาวโชติกา  ประเสริฐ 34 5 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
16 นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ ์ 31 5 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 
17 นางสาวรัตนา  สูนบ้านกวย 33 4 ครู คศ.1 บธ.บ. การท่องเที่ยว 
18 นางสาวลดาวลัย์ ทิพย์วงค ์ 32 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
19 นางสาวรุจิวรรณ อุดอ้าย 35 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย 
20 นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ ์ 29 1 ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร ์
21 นายนพพล  ไชยปัญหา 32 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ พลศึกษา 
22 นายมัณทิยา  ครุทธมงคล 29 1 ครูผู้ช่วย วท.บ คณิตศาสตร ์
23 นางสาวปิยนาฏ  ปั้นนาค 32 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฎศิลป ์
24 นางสาวพิชชาพร โคตรศร ี 25 1 ครูผู้ช่วย คบ.  อังกฤษ 
25 นางสาวอรพรรณ วุฒ ิ 25 1 ครูผู้ช่วย คบ. ประถมศึกษา 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      16   คน  คิดเป็นร้อยละ  71.43 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   21   คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ครูอัตรำจ้ำง 

 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อำย ุ
(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

1 น.ส.เพ็ญวร ี  จันทร์บุญนาค 39 ครูพี่เลีย้ง บธ.บ. การบัญชี/อังกฤษ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
2 นางสาวดวงพร  จิตตระกลูชัย 26 ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
3 นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง 26 ครูอัตราจ้าง ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ/หน้าท่ีฯ 
4 นายธวัชชัย    เพ็ชรนิล 35 ครูธุรการ บธ.บ. การตลาด - 



 

5.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
           อาคารเรียนจ านวน   4   หลัง      อาคารประกอบจ านวน  3 หลัง        สว้ม  3 หลัง 
           สนามเด็กเล่น         1   สนาม     สนามฟุตบอล            1  สนาม       
           บาสเก็ตบอล          1   สนาม     สนามวอลเลย์บอล      1  สนาม   
 
ตำรำงท่ี 5.1 แสดงข้อมูลสภำพ/ควำมพอเพียงของอำคำรเรียน อำคำรประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐำน 

 
6.  ข้อมูลงบประมำณ 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ 3,101,634 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 210,000 
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,166,680 
เงินอ่ืนๆ งบ MOU อบต. 1,414,303 เงินอ่ืนๆ งบ MOU อบต. 1,414,303 

รวมรำยรับ 4,515,937 รวมรำยจ่ำย 2,790,983 
งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  5.59   ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  66.36  ของรายรับ 
 
7.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่มีทุ่งนา มีคลองน้ า  มี
ประชากร ประมาณ  6,485 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู 2562) 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ทุ่งนา วัด ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และ
บ้านอาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ สลากภัต ท าบุญกลางบ้าน ท าบุญสงกรานต์ พิธีรดน้ าด าหัว สรงน้ า
พระ เข้าพรรษา และประเพณียกธง(สิ้นสุดวันสงกรานต์)   

รำยกำร จ ำนวนที่ม ี
จ ำนวน 
ที่ควรมี 

ขำด 
หมำยเหตุ 

(เกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมขำด) 
อำคำรเรียน (หลัง) 4 4 - 

ตั้งให้กับโรงเรยีนที่ขาดแคลนตั้งแต่ 6 ห้องเรียนขึ้นไป 
 ห้องเรียน (ห้อง) 25 25 - 
อำคำรประกอบ     

 ห้องส้วม (ที่) 10 14 4 นร.ชาย  สว้ม 3 ที ่ปัสสาวะ 2 ที ่อา่งล้างมือ 2 ที่ / นร.ไม่> 100  
คนนร.หญิง ส้วม 5 ที่ อา่งล้างมือ 4 ที ่/ นร.ไม่> 100  คน 

 บ้านพักครู (หลัง) 3 5 2  
 อาคารฝึกงาน (หลัง) - 1 1  
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 2 2 - นร.ไม่ <  120 คน 
 หอประชุม (หลัง) 1 1 1  
 โรงอาหาร (หลัง) 1 2 1  
ครุภัณฑ์พื้นฐำน     

 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 3 3 - 
< 300 คน 1 เลขหมาย เพิ่มขึ้นอีก 1 เลขหมายในทุก ๆ  
300 คน 

 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 66 60 6  



 

 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 38,000 บาท ต่อครอบครัว  
4  คน (จ านวนคนเฉลี่ยต่อ ครอบครัวตามส าเนาทะเบียนบ้าน 5 คน) 
 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดหนองตางู อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ คือ ทุ่งนา ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล วัด
หนองตางู  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นแกนน าใน
การส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษาในทุกด้าน มีบริการรถรับส่งนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

ตอนที่ 2  โครงสร้ำงเวลำเรียน ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองตำงู 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รำยวิชำพ้ืนฐำน 840 
ท11101 ภาษาไทย 200 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 
ส11101 สังคมศึกษา 80 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101 ศิลปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ 20 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 120** 

 รำยวิชำเพิ่มเติม 160 
อ11201 ภาษาอังกฤษ 80 
จ11201 ภาษาจีน 40 
ส11201 ทุจริตศึกษา 40 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
ก11301 แนะแนว 40 
ก11302 ลูกเสือส ารอง 30 
ก11303 ชุมนุมอ่านได้ เขียนได้ คิดเลขเป็น 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 80 

 ซ่อมเสริมอ่านได้ เขียนได้ 40 
 ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 40 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน 1,200 
  

หมำยเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลกูเสือ 
    ** จัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นรายวชิาพืน้ฐาน 120 ชั่วโมง และจดัในรายวชิาเพิ่มเติมเป็น 80 
ชั่วโมง รวมเปน็ 200 ชั่วโมง 
    *** จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานัน้ๆ 
    **** จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ และแยกเฉพาะเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
สอนในคาบเดียวกัน แบ่งเนื้อหาสอนตามตัวชี้วัด 

 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 โรงเรียนวัดหนองตำงู 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รำยวิชำพื้นฐำน 840 
ท12101 ภาษาไทย 200 
ค12101 คณิตศาสตร์ 200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 
ส12101 สังคมศึกษา 80 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101 ศิลปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 120** 

 รำยวิชำเพิ่มเติม 160 
อ12201 ภาษาอังกฤษ 80 
จ12201 ภาษาจีน 40 
ส12201 ทุจริตศึกษา 40 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
ก12302 แนะแนว 40 
ก12303 ลูกเสือส ารอง 30 
ก12302 ชุมนุมอ่านได้เขียนได้ คิดเลขเป็น 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 80 

 ซ่อมเสริมอ่านได้ เขียนได้ 40 
 ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 40 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมำยเหตุ  *  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
    ** จัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 120 ชั่วโมง และจัดในรายวิชาเพ่ิมเติม 
เป็น 80 ชั่วโมง รวมเป็น 200 ชั่วโมง 
    *** จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานั้นๆ 
    **** จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ และแยกเฉพาะเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
สอนในคาบเดียวกัน แบ่งเนื้อหาสอนตามตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนวัดหนองตำงู 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รำยวิชำพื้นฐำน 840 
ท13101 ภาษาไทย 200 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
ว13101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส13101 สังคมศึกษา 80 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 120** 

 รำยวิชำเพิ่มเติม 160 
อ13201 ภาษาอังกฤษ 80 
จ13201 ภาษาจีน 40 
ส13201 ทุจริตศึกษา 40 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
ก13302 แนะแนว 40 
ก13303 ลูกเสือส ารอง 30 
ก13302 ชุมนุมอ่านได้เขียนได้ คิดเลขเป็น 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 80 

 ซ่อมเสริมอ่านได้ เขียนได้ 40 
 ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 40 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมำยเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
    ** จัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 120 ชั่วโมง และจัดในรายวิชาเพ่ิมเติม 
เป็น 80 ชั่วโมง รวมเป็น 200 ชั่วโมง 
    *** จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานั้นๆ 
 

 
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวัดหนองตำงู 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รำยวิชำพื้นฐำน 840 
ท14101 ภาษาไทย 160 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส14101 สังคมศึกษา  80 
ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ  80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 80 

 รำยวิชำเพิ่มเติม 160 
ง14201 คอมพิวเตอร์ 40 
จ14201 ภาษาจีน 40 
ส14201 เศรษฐกิจพอเพียง 40 
ส14202 ทุจริตศึกษา 40 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
ก14301 แนะแนว 40 
ก14302 ลูกเสือสามัญ 30 
ก14303 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”  80 

 ซ่อมเสริมอ่านได้ เขียนได้ 40 
 ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 40 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมำยเหตุ    *  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
      **  กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งกลุ่มนักเรียน 
     ***  จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานั้นๆ 
 

 
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนวัดหนองตำงู 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รำยวิชำพื้นฐำน 840 
ท15101 ภาษาไทย 160 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส15101 สังคมศึกษา  80 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ  80 
ง15101 การงานอาชีพ 40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 80 

 รำยวิชำเพิ่มเติม 160 
ง15201 คอมพิวเตอร์ 40 
จ15201 ภาษาจีน 40 
ส15201 เศรษฐกิจพอเพียง 40 
ส15202 ทุจริตศึกษา 40 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
ก15301 แนะแนว 40 
ก15302 ลูกเสือสามัญ 30 
ก15303 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”  80 

 ซ่อมเสริมอ่านได้ เขียนได้ 40 
 ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 40 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมำยเหตุ    *  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
      **  กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งกลุ่มนักเรียน 
     ***  จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนวัดหนองตำงู 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รำยวิชำพื้นฐำน 840 
ท16101 ภาษาไทย 160 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์  80 
ส16101 สังคมศึกษา  80 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศิลปะ  80 
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 80 

 รำยวิชำเพิ่มเติม 160 
ง16201 คอมพิวเตอร์ 40 
จ16201 ภาษาจีน 40 
ส16201 เศรษฐกิจพอเพียง 40 
ส16202 ทุจริตศึกษา 40 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
ก16301 แนะแนว 40 
ก16302 ลูกเสือสามัญ 30 
ก16303 ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”  80 

 ซ่อมเสริมอ่านได้ เขียนได้ 40 
 ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 40 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมำยเหตุ    *  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
      **  กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งกลุ่มนักเรียน 
     ***  จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานั้นๆ 
 
                   
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองตำงู 

ภำคเรียนที่ 1  ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.)  รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน 

หน่วยกิต (ช.ม.) 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440)  รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440) 

ท21101 ภาษาไทย 1.5(60)  ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5(60)  ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5(60)  ว21103 วิทยาศาสตร ์ 1.5(60) 
ว21102 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5(20)  ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5(20) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5(60)  ส21103 สังคมศึกษา 1.5(60) 
ส21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5(20)  ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40)  พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 
ศ21101 ศิลปะ 1.0(40)  ศ21102 ศิลปะ 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพ 0.5(20)  ง21102 การงานอาชีพ 0.5(20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5(60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5(180)  รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5(180) 
ง21201 คอมพิวเตอร ์ 0.5(20)  ง21202 คอมพิวเตอร ์ 0.5(20) 
จ21201 ภาษาจีน 1.0(40)  จ21202 ภาษาจีน 1.0(40) 
ว21201 เร่ิมต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5(20)  ว21202 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ 0.5(20) 
ส21201 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5(20)  ส21203 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5(20) 
ส21202 ทุจริตศึกษา 0.5(20)  ส21204 ทุจริตศึกษา 0.5(20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1.0(40)  อ21202 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
ก21301 แนะแนว 20  ก21304 แนะแนว 20 
ก21302 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 10  ก21305 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 15 
ก21303 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 20  ก21306 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 5 
กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ** 60  กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ** 60 

ซ่อมเสริมฯ 40  ซ่อมเสริมฯ 40 
ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห ์ 20  ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห ์ 20 

รวมเวลำท้ังสิ้น 700  รวมเวลำท้ังสิ้น 700 
 

หมำยเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
    **  กิจกรรมชุมนุม ระดับชัน้มัธยมศึกษา แบ่งกลุ่มนักเรียน 
    ***  จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานัน้ๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 โรงเรียนวัดหนองตำงู 

ภำคเรียนที่ 1  ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.)  รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน 

หน่วยกิต (ช.ม.) 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440)  รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440) 

ท22101 ภาษาไทย 1.5(60)  ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5(60)  ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5(60)  ว22103 วิทยาศาสตร ์ 1.5(60) 
ว22102 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5(20)  ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5(20) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.5(60)  ส22103 สังคมศึกษา 1.5(60) 
ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5(20)  ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40)  พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 
ศ22101 ศิลปะ 1.0(40)  ศ22102 ศิลปะ 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพ 0.5(20)  ง22102 การงานอาชีพ 0.5(20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5(60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5(180)  รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5(180) 
ง22201 คอมพิวเตอร ์ 0.5(20)  ง22203 คอมพิวเตอร ์ 0.5(20) 

ง22202 วิทยาลยัการอาชีพบรรพตฯ/
อาหารไทย 1 1.5(60)  ง22204 วิทยาลยัการอาชีพบรรพตฯ/ 

อาหารไทย 2 1.5(60) 

จ22201 ภาษาจีน 1.0(40)  จ22202 ภาษาจีน 1.0(40) 
ว22201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1.0(40)  ว22202 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1.0(40) 
ส22201 ทุจริตศึกษา 0.5(20)  ส22202 ทุจริตศึกษา 0.5(20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
ก22301 แนะแนว 20  ก22304 แนะแนว 20 
ก22302 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่ 10  ก22305 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 15 
ก22303 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 20  ก22306 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 5 
กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ** 20  กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ** 20 

ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห ์ 20  ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห ์ 20 
รวมเวลำท้ังสิ้น 700  รวมเวลำท้ังสิ้น 700 

 

หมำยเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
    **  กิจกรรมชุมนุม ระดับชัน้มัธยมศึกษา แบ่งกลุ่มนักเรียน 
    ***  จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานัน้ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนวัดหนองตำงู 

ภำคเรียนที่ 1  ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.)  รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน 

หน่วยกิต (ช.ม.) 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440)  รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440) 

ท23101 ภาษาไทย 1.5(60)  ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5(60)  ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5(60)  ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.5(60)  ส23103 สังคมศึกษา 1.5(60) 
ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5(20)  ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40)  พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 
ศ23101 ศิลปะ 1.0(40)  ศ23102 ศิลปะ 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1.0(40)  ง23102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1.0(40) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5(60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.0(160)  รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.0(160) 

ค23201 คณิตศาสตร ์ 1.0(40)  ค23202 คณิตศาสตร ์ 1.0(40) 
ง23201 คอมพิวเตอร ์ 0.5(20)  ง23202 คอมพิวเตอร ์ 0.5(20) 
จ23201 ภาษาจีน 1.0(40)  จ23202 ภาษาจีน 1.0(40) 
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตรฯ์ 1.0(40)  ว23202 สนุกกับอิเล็กทรอนิกส ์ 1.0(40) 
ส23201 ทุจริตศึกษา 0.5(20)  ส23202 ทุจริตศึกษา 0.5(20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
ก23301 แนะแนว 20  ก23304 แนะแนว 20 
ก23302 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 10  ก23305 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่ 15 
ก23303 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 20  ก23306 ชุมนุม (แบ่งกลุ่ม) 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 5 
กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ** 40  กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ** 40 

ซ่อมเสริมฯ 20  ซ่อมเสริมฯ 20 
ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห ์ 20  ศีลธรรม/สวดมนต์ประจ าสัปดาห ์ 20 

รวมเวลำท้ังสิ้น 700  รวมเวลำท้ังสิ้น 700 
 

หมำยเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
    **  กิจกรรมชุมนุม ระดับชัน้มัธยมศึกษา แบ่งกลุ่มนักเรียน 
    ***  จัดวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ตัดเกรดในรายวิชานัน้ๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

9.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดมากกว่า 7,000 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  OBEC Library Automation System 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉลี่ย  281 คน ต่อ  

วันคิดเป็นร้อยละ  56.08  ของนักเรียนทั้งหมด 
 

 2)  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน  1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  จ านวน  1 ห้อง 
ห้องดนตรี   จ านวน   1  ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์   จ านวน   1  ห้อง 
 
 

 3)  เครื่องคอมพิวเตอร์     จ านวน  60  เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน 43  เครื่อง 
ใช้เพื่อหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   จ านวน  61  เครือ่ง 
ใช้เพื่อให้บริการต่างๆ(Server ต่างๆ)  จ านวน   5  เครื่อง 
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 120  คน/วัน 
คิดเป็นร้อยละ     19.96 
 

 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1200 
2. ห้องสมุดในฝัน 4,240 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 2,500 

 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1. วัดหนองตางู 25 
2. อบต.หนองตางู 6 
3. แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 12 

6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน 

1. นางรัตนา ดีเลศ ให้ความรู้เรื่อง การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
         สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

2. นายวันชัย  แตงกวาน้อย ให้ความรู้เรื่อง  การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 



 

       3.   นายเสกสรร ภูมิสัตย์  ให้ความรู้เรื่อง  การเล่นดนตรีไทย 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
                     4.  นายบุญส่ง ประดาพล  ให้ความรู้เรื่อง  การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

5. นางสาวสมอน ชุ่มน้ าค้าง ให้ความรู้เรื่อง  การนวดฝ่าเท้า 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี   
 
10.  ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 10.1  ผลงำนดีเด่น 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน
ที่มอบ
รำงวัล 

สถำนศึกษำ รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค คร้ังที่ 66 ปีการศกึษา 2559  
จ านวน 5 รายการ ได้ 1 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง 

สพฐ. 

ได้รับรางวลัโรงเรียนตน้แบบการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ประจ าปี 2559  

สพป นว.2 

การประเมิน Best Practice กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ช่วง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดบัที่ 1  

สพป นว.2 

ผู้บริหำร 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานทางวชิาการและผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practic) ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม 
(ประถมศึกษา) 

สพฐ. 

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร ์(วศ. มศว. มน.) พิษณุโลก ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร  

 มีคะแนนสอบ O – NET วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 

 

 มีคะแนนสอบ O – NET วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต
พ้ืนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 

 

 มีคะแนนสอบ O – NET วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 

 

 มีคะแนนสอบ O – NET วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 

 



 

 มีคะแนนสอบ O – NET วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 มีคะแนนเฉลี่ยด้านเหตุผล สูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 มีคะแนนเฉลี่ยด้านค านวณ สูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 มีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษา สูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 3 วิชา สูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาประเภท
ประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาประเภท
ประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง อันดับ 2 จากคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากเขตตรวจราชการที่ 18 

 

 ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “ระดับ 2 ดาว”  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีการศึกษา 2561  จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 

 

 มีผลการประเมินการอ่านการเขียนเชิงประจักษ์ (ท้าการอ่านการเขียน) 
ประเภทห้องเรียนที่นักเรียนผ่านการอ่าน ร้อยละ 100  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2561 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 
 
 
 
 
 



 

10.1  ผลงานดีเด่น (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ผู้บริหำร 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
ครู ประจ าปี 2559 ประเภทรางวัล “พระ
พฤหัสบดี” 

สกสค. 

นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล ได้รับรางวลัครูดีในดวงใจ ระดับดี  
ระดับประถมศึกษา 

สพป นว.2 



 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ครั้งที่ 68 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2  

ณ โรงเรียนอนุบำลลำดยำว โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนโม่  
และโรงเรียนแม่วงก์พิทยำคม  

ระหว่ำง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 2 

 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนองตำงู 

 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นกรอบสู่การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
เอกภาพ ดุลยภาพ ระบบและมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนทุกมิติ ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงาน ด้วยการน าสาระที่สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อหลัก คือ 1. คน
ไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 2. คนไทยใฝ่รู้ 3. คนไทยใฝ่ดี 4. คนไทยคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประกอบกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่วางกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองดังกล่าว เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและมีอิทธิพลต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในขณะที่นโยบายรัฐบาลในสมัยปัจจุบันได้
มุ่งเน้นเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา การปฏิรูปครู และระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจน
ส่งเสริมการกระจายอ านาจและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน  
 

 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สพป.สมรรถนะสูง 
โรงเรียนวัดหนองตำงูเข้มแข็ง ผลลัพธ ์

- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
- พัฒนำบุคลำกร 
- พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
- กำรมีส่วนร่วมและระดมทรัพยำกร 

- กำรบริหำรจัดกำร 
- กำรจัดกำรเรียนรู้ 
- กำรประกันคุณภำพ 

- คุณภำพผู้เรียน 
- มำตรฐำนกำรศึกษำ 

โรงเรียนวัดหนองตำงูมีคุณภำพ 

ติดตำม ประเมิน / สำรสนเทศ 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 



 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่างทั่วถึง ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีมาตรฐานวิชาชีพ มีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ  พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
พันธกิจ ( Mission) 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ  
4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 
7.  ส่งเสริม ผู้บริหาร ครู  บุคลากรผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล 
 
ค่ำนิยม  (VALUE) 

              “สามัคคี”         คือ ร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความพร้อมเพรียงกัน 
              “มีวินัย”         คือ มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    “ใส่ใจบริการ”     คือ ให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการด้วยความเต็มใจ 
     

เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณ

ตามประจ าต าบล 
2. ครูและบุคลากรจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
6. โรงเรียนมีการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. คร ูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล 
 
 
 



 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจโรงเรียนคุณภาพ 
 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนดี สุขภาพดี วิถีพอเพียง เคียงคู่ชุมชน  
 
วัฒนธรรมองค์กร 

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ 
. 

กำรก ำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 

 

ล ำดับที่ 
กลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 
กลยุทธ์ของโรงเรียนวัดหนองตำงู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

 
 
 
 



 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1. เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรม/แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ  100 ของครูและบุคลากร มีการบูรณา
การ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครูและบุคลากร 
ไดร้ับการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 



 

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสม 

แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรน าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่
ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ได้รับการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ
ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร มีระบบการ
วัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การ
เขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน 

2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)   
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพ่ิมข้ึนปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึน้ไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 



 

แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝัง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรียน 

2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร ผลิต จัดหา
และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่
ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education),หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี
ทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

 

3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

19. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ 



 

แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 

20. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 

 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร มีวิจัยในชั้น
เรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 



 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย 

แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels  Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as 
Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ฯลฯ 

1.ร้อยละ  100 ของครูและบุคลากร เข้ารับ
การพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากร ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย  

 

2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การ
บรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา  การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. สถานศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหา
ได้ตรงความต้องการ 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 



 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเรียนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพใน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพใน ระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 

2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัด
ถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 



 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจติส านึกรักษ์สิ่งแวด
ล้ม      มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิต    

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครูและบุคลากร ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม       มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร พัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรจัด
กระบวนการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย  1 เครือข่ายขึ้นไป 

 
 



 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. สถานศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร ได้รับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข็มแข็ง 

5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ครู บุคลากร 
และนักเรียน ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ครู บุคลากรและ
นักเรียน มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์
คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ PIMPA Models, SCEPTER 
Modelsเป็นต้น 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 

2.2 สถานศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกันเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2. สถานศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น กลุ่มโรงเรียน  

3. สถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 
 

แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชา
รัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. สถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 



 

3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
ก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตะหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

2. สถานศึกษามีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรและกิจกรรมตำมกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1  
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 
 

1. น้อมน าศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. สภานักเรียน วิถีประชาธิปไตย  
3. โรงเรียนสุจริต  
4. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
5. สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ

ประชาธิปไตย  
6. การศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)  
7. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
3. การวัดและประเมินผล สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
4. พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน  
5. พัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์  
6. พัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน  
7. ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้(nt และ o-net)  
8. ค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียน  
9. ค่ายลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
10. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่  
11. พัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
12. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (EBE)  
13. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน  
14. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ  
15. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
16. การแข่งขันกีฬานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
17. STEM Education  
18. สร้างเยาวชนดีศรีหนองตางู 
19. สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
20. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
21. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
22. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส่งเสริมทักษะด้าน 

ICT และ DLIT  
23. พัฒนาศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพของผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3   
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1. ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
2. สรรหาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
3. สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร  
4. พัฒนาความก้าวหน้าของคณะครูและบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 4   
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. งานอนามัยและทันตกรรม 
2. ร้านค้าสหกรณ์  
3. อ่ิมอร่อยสารอาหารครบครัน  
4. เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
5. รับนักเรียน  

 

กลยุทธ์ที่ 5    
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. โรงเรียนปลอดขยะ 
3. สวนพฤกษศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 6    
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนางานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

2. บริหารจัดการสู่องค์กรยุคใหม่ 

3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร 

        ส่วนที่ 3.1 รำยละเอียดของแผนงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ปี 63  หมำยเหตุ 

งบประมาณเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 970,200  

งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 196,480  
รวม 1,166,680   

งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 154,980  
งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  (ค่าหนังสือเรียน) 292,754  
งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 159,420  
งบปัจจัยพ้ืนฐาน  (นักเรียนยากจน) 115,000 ค่าพาหนะตอ่เทอม 
เงินอุดหนุนจาก กศ.พิเศษ  (พิการเรียนร่วม)  8,800  
งบอุดหนุน จาก อบต. (รวมอาหารกลางวัน) 1,204,000  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น                                                         3,101,634  
รำยละเอียดแผนงำนและโครงกำร 

1. งบบุคลำกร (อุดหนุน 225,000บำท)      
     1.1 ศึกษาดูงานการบรหิารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 10,000 อบต. 
     1.2 สรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 210,000 อุดหนุน 
     1.3 สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร  10,000 รายได้ 
     1.4 พัฒนาความก้าวหน้าของคณะครูและบุคลากร 5,000 อุดหนุน 
2. งบด ำเนินงำน 
     2.1 แผนงำนวิชำกำร  (อุดหนุน 270,040 บำท กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 111,960 =381,000 กศ.พิเศษ 30,000) 412,000 
          2.1.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน   160,000 อุดหนุน 
          2.1.2 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5,000 อุดหนุน 
          2.1.3 ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้(NTและO-NET) 5,000 พัฒนาผู้เรียน 
          2.1.4 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียน  9,000 อุดหนุน 
          2.1.5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000 อุดหนุน 
          2.1.6 พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 20,000 อุดหนุน 
          2.1.7 ค่ายลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 40,000 พัฒนาผู้เรียน 

          2.1.8 การวัดและประเมินผล  15,000 อุดหนุน 

          2.1.9 พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 4,000 อุดหนุน 
          2.1.10 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 48,000 พัฒนาผู้เรียน 

          2.1.11 การศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)     1,000 พัฒนาผู้เรียน 

          2.1.12 พัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์    20,000 อุดหนุน 

          2.1.13 พัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสรมิรักนิสยัการอ่าน  100,000 
 

รายได้ 100,000 +ก.ดิจิทัล 
          2.1.14 พัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 30,000 สอนเสริม8,800+คูปองสื่อ 

21,200 
          2.1.15 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (EBE) 1,000 อุดหนุน 



 

          2.1.16 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 3,000 พัฒนาผู้เรียน 
          2.1.17 STEM Education 3,000 อุดหนุน 
          2.1.18 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 20,000 อุดหนุน 
          2.1.19 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 1,000 อุดหนุน 
          2.1.20 พัฒนาศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพของผู้เรียน 20,000 พัฒนาผู้เรียน+อุดหนุน 

10,040 
          2.1.21 สวนพฤกษศาสตร์ 5,000 พัฒนาผู้เรียน 
          2.1.22 การนิเทศภายในสถานศึกษา 1,000 อุดหนุน 

     2.2. แผนงำนงบประมำณ (อุดหนุน 380,000 บาท)  
          2.2.1 พัฒนางานการเงิน บัญชีและพัสดุ 10,000 อุดหนุน 

          2.2.2 สาธารณูปโภค 475,000 อุดหนุน+ปัจจัยยากจน 

          2.2.3 จัดท าแผนปฏบิัติการ 10,000 อุดหนุน 

     2.3. แผนงำนบริหำรทั่วไป (อุดหนุน 142,049 บำท กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 85,000 = 227,049 อบต. 1,414,303)  
         2.3.1 บริหารจัดการสู่องค์กรยุคใหม่ 20,000 อุดหนุน 
         2.3.2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5,000 พัฒนาผู้เรียน 
         2.3.3 โรงเรียนปลอดขยะ 2,000 พัฒนาผู้เรียน 
         2.3.4 งานอนามัยโรงเรียนและทันตกรรม 9,000 อุดหนุน 
         2.3.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส่งเสริมทักษะด้าน ICT และ DLIT 10,000 พัฒนาผู้เรียน 

         2.3.6 สภานักเรียนวิถีประชาธิปไตย  3,000 พัฒนาผู้เรียน 

         2.3.7 การแข่งขันกีฬานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 40,000 พัฒนาผู้เรียน 

         2.3.8 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม (วันส าคัญ) 25,000 พัฒนาผู้เรียน 

         2.3.9 ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  3,000 อุดหนุน 
         2.3.10 ร้านค้าสหกรณ์ - สหกรณ์ 
         2.3.11 อ่ิมอร่อยสารอาหารครบครัน  1,204,000 อบต. 
         2.3.12 โรงเรียนสุจริต 1,000 อุดหนุน 

             2.3.13 โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล  2,500 อุดหนุน 

         2.3.14 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,000 อุดหนุน 
         2.3.15 รับนักเรียน 3,000 อุดหนุน 
         2.3.16 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน 69,550 อุดหนุน 
         2.3.17 เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ (อบต.40,897 + 4,087) 44,986 อบต.+อุดหนุน 
         2.3.18 สร้างเยาวชนคนดีศรีหนองตางู (อบต75,983 +อุดหนุน 7,598 ) 83,581 อบต.+อุดหนุน 
         2.3.19 น้อมน าศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              (อบต54,405+อุดหนุน5,440) 
59,845 

อบต.+อุดหนุน 

         2.3.20 สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน    (อบต  38,745 +อุดหนุน 3,874) 42,619 อบต.+อุดหนุน 
3. งบลงทุน  (เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 100,000) 
         3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 100,000 หนว่ยงานต่างๆ 

รวมทั้งหมด 1,181,019  



 

รำยละเอียดของแผนงำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 

 

ยุทธศำสตร์
ที ่

กลยุทธข์องส ำนกังำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 2 

โครงกำรโรงเรียนสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
ของสพป.นครสวรรค์ เขต 2 

ครูผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 

1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ครูศุภวรรณ  

2. สภานักเรียนวิถีประชาธิปไตย ครูรัชดาภรณ ์  
3. โรงเรียนสุจริต ครูชุติมา  
4. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครูรฐนนท์  
5. สร้างเยาวชนดีศรีหนองตางู ครูรัตนา  
6.การศึกษาเพื่อต่อตา้นยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ครูภิรักษส์ิทธ์ิ  

7. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครูรัตนา  
8.จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครูรัตนา  

2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
และส่งเสรมิการจดั
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูดิฐาปภัสร ์  
2.พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ ครูดิฐาปภัสร ์  

3.การวัดและประเมินผล สูก่าร
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูรฐนนท ์  

4.พัฒนาระบบงานทะเบียนนกัเรียน ครูรัชดาภรณ ์  
5.พัฒนาทักษะการอ่านออก เขียน
ได้ คิดวิเคราะห์ ครูสุกานดา  

6.พัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครูสุกานดา  

7.ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู(้NT และ ONET) ครูดิฐาปภัสร ์  

8.ค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
ของผู้เรียน ครูดิฐาปภัสร ์  

9.ค่ายลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญ
รุ่นใหญ่ ครูภิรักษส์ิทธ์ิ  

10.ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที ่ ครูภิรักษส์ิทธ์ิ  
11.พัฒนานักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ครูนภาภัสสร ์  

12.การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษา (EBE) ครูณสุดา  

13.พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่
ห้องเรียน ครูดิฐาปภัสร ์  

14.หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ครูศุภวรรณ  
15.ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูภิรักษส์ิทธ์ิ  
16.การแข่งขันกีฬานักเรียน ครูนพพล  

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์
ที ่

กลยุทธข์องส ำนกังำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 2 

โครงกำรโรงเรียนสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของสพป.

นครสวรรค์ เขต 2 
ครูผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  17.STEM Education ครูดิฐาปภัสร ์  
18.พัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ครูดิฐาปภัสร ์  

19.ส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ครูดิฐาปภัสร ์  

20.พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และส่งเสริมทักษะด้าน 
ICT และ DLIT 

ครูลดาวัลย ์
 

21.พัฒนาศักยภาพทางด้าน
สุนทรียภาพของผู้เรียน ครูเสกสรร  

3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

1.ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ผอ.สุชาต ิ  

2.สรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู ้ ผอ.สุชาต ิ  

3.สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ผอ.สุชาต ิ  
4.พัฒนาความก้าวหนา้ของคณะครู
และบุคลากร ผอ.สุชาต ิ  

4 ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ    

1.งานอนามัยและทันตกรรม ครูชุติมา  
2.ร้านค้าสหกรณ์ ครูนภาภัสสร ์  
3.อิ่มอร่อยสารอาหารครบครัน ครูทักษกร  
4.เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ครูทักษกร  

5. รับนักเรียน ครูรัชดาภรณ ์  
6.รอบรู้สุขภาพ ครูชุติมา  

5 การจัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.โรงเรียนปลอดขยะ ครูรัตนา  

2.สวนพฤกษศาสตร์ ครูณสุดา  

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ครูนพพล  

6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

1.พัฒนางานการเงิน บัญชีและพัสด ุ ครูนภาภัสสร ์  

2.บริหารสถานศึกษา  ครูทักษกร  

3.บริหารจัดการสู่องค์กรยุคใหม ่ ครูลดาวัลย ์  
4.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ครูปาริฉตัร  

5.สืบสานประเพณีวัฒนธรรม(วัน
ส าคัญ) ครูเกศราภรณ ์  

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์
ที ่

กลยุทธข์องส ำนกังำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 2 

โครงกำรโรงเรียนสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของสพป.

นครสวรรค์ เขต 2 
ครูผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  7.จัดท าแผนปฏิบัตกิาร ครูรฐนนท ์  
8.พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ตามนโยบายเร่งด่วน ผอ.สุชาต ิ  

9.การนิเทศภายในสถานศึกษา ครูดิฐาปภัสร ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงำน  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุชาติ  เอกปัชชา 
   นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
    นางสาวอรพรรณ วุฒิ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบุคลากร 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   3 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ. 2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2.2 และ 2.3 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดี สามารถที่จะจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดหนองตางูจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่มาตรฐานสากลขึ้นการพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 นั้น จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะ
แนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการ เรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  
ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้
มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  
และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   
       โรงเรียนวัดหนองตางู ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็น
การเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1  เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2  เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
และ    

   นอกสถานศึกษา 
 3  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
    1. ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ 



 

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. ข้าราชการครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 มีขวัญและ 

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100 โรงเรียนวัดหนองตางูมีความรู้ความเข้าใจในวิชางานที่
รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 เชิงคุณภำพ 
         ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนองตางูได้รับการพัฒนา 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินด ำเนินงำน 
รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 

2.เสนอโครงการ ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
3.แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
4. กิจกรรม    
  4.1 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู ้ ม.ค.– ก.ย. 63 50,000 นายสุชาติ  เอกปัชชา 
  4.2 สัมมนาวิชาการ มี.ค. – พ.ค. 63 10,000 นายสุชาติ  เอกปัชชา 
5. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการ 
ประจ าป/ีรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาปีต่อไป 

ก.ย. 63 - 
นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน 

นางสาวอรพรรณ วุฒ ิ
 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
     งบประมาณจากเงินอุดหนุน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

  6. ติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ครู บุคลากรและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
-  วิธีการปฏิบัติงาน 
- ผลการปฏิบัติงาน 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 

ที ่ รำยกำร 
งบด ำเนินกำร 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1. ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู ้

- ค่าเช่ารถบัส 2 วันๆละ 15,000 บาท 
- ค่าที่พัก 1 คืน 18,000 บาท 
- ค่าของที่ระลึก  2,000 บาท 

- 

 
30,000 
18,000 
2,000 

- 

2. สัมมนาวิชาการ 
- ค่าอาหาร 2 มื้อ (100x2x32) 
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ (25x4x32) 
- ค่าเอกสาร 

- 

 
6,400 
3,200 
400 

- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  60,000 - 



 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้ว่ำ 
 1. ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 2. ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

3. ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดเต็มศักยภาพ 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
           ( นายสชุาติ   เอกปัชชา ) 
                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

   ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
          ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงกำร  สรรหาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (ค่าตอบแทนลูกจ้าง) 
แผนงำน  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุชาติ   เอกปัชชา 
   นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
    นางสาวอรพรรณ วุฒิ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารบุคคล 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   3 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ. 2 ตัวชี้วัด 2.2 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น นอกจากการจัดโครงสร้างเนื้อหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทางการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาที่ดี  ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาก็
คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน นั่นคือครูไม่ควรแบกรับภาระการสอนนักเรียนจ านวนมากเกินไป  ซึ่ง
สอดคล้องกับมติของ ก.ค.ศ. ที่เห็นชอบให้ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน เพ่ือเป็นคุณสมบัติในการขอรับประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ   

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองตางู พบปัญหาเรื่องครูแบกรับภาระการสอน
นักเรียนจ านวนมากเกินไปมานานหลายปี ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากครูต้องแบกรับภาระงานหลายด้านและยังต้องรับภาระการสอนที่หนักมากกว่าที่ควรจะเป็น จึง
ควรจะให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ิมและตรงตามสาขาวิชาเอก โดยยึดถือเป้าหมายการคัดเลือกให้ได้
บุคคลที่เหมาะสมท่ีจะมาท างานโดยได้ประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่กับโรงเรียนตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือจัดหาครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาที่ขาดแคลน 

 

3. เป้ำหมำย 
      3.1 เชิงปริมำณ      

จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน และพนักงานบริการ จ านวน 1 คน 
      3.2 เชิงคุณภำพ     

 โรงเรียนวัดหนองตางูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
 
 
4. กิจกรรมและปฏิทินด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
2.เสนอโครงการ ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 



 

รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 
3.แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
4. ค่าตอบแทน ครูดวงพร จิตรตระกูลชัย 
จ านวน 12  เดือนๆ ละ 9,000 บาท 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 108,000 นายสุชาติ  เอกปัชชา 

- ค่าตอบแทน ครูอังสุมาลิน อินทุแสง 
จ านวน 12 เดือนๆ ละ 8,500 บาท   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 102,000 นายสุชาติ  เอกปัชชา 

5. นิเทศติดตาม ประเมิน  ก.ย. 63 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
6. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการ 
ประจ าปี/รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 ปีต่อไป 

ก.ย. 63 - 
นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน 
 นางสาวอรพรรณ วุฒิ 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
     งบประมาณจากเงินอุดหนุน  210,000 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ รำยกำร 
งบด ำเนินกำร 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ค่าตอบแทน น.ส.ดวงพร  จิตรตระกูล
ชัย จ านวน 12 เดือนๆ ละ 9,000  บาท 

108,000 - - 

2. ค่าตอบแทน น.ส.อังศุมาลิน อินทุแสง 
จ านวน 12 เดือนๆ ละ 8,500  บาท 

102,000 
- - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 - - 
 
 
 
 
6. ติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

โรงเรียนวัดหนองตางูมีครูและบุคลากรที่มี
คุณภาพและเพียงพอ 

- สังเกต 
- ประเมิน 
 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้ว่ำ 

7.1 ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
7.2 โรงเรียนวัดหนองตางูมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาท่ีขาดแคลน 

 



 

 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  
           ( นายสชุาติ   เอกปัชชา ) 
                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
          ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำร  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากร 
แผนงำน  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุชาติ   เอกปัชชา 
   นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
    นางสาวอรพรรณ วุฒิ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบุคลากร 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   3 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ. 2 ตัวชี้วัดข้อ 2.2 และ 2.3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้าน

ของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน าหนึ่งใจเดียวกัน และท างาน
ด้วยความพึงพอใจ ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญ
และก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี การ
ปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่
บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร   ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียน
วัดหนองตางูจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
    2. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
    3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความม่ันคงในสวัสดิการ 
    4. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 

3. เป้ำหมำย 
  3.1 เชิงปริมำณ     
             3.1.1 บุคลากรทุกคนได้รับการสร้างขวัญและก าลังใจ 
             3.1.2 บุคลากรทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร 
  3.2 เชิงคุณภำพ     
    3.2.1 บุคลากรร้อยละ 100 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
 3.2.2 บุคลากรร้อยละ 100 เกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินด ำเนินงำน 
รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที่  ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 



 

รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที่  ผู้รับผิดชอบ 
2.เสนอโครงการ ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
3.แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
4. กิจกรรม    
   4.1 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเกิดและวันขึ้นปีใหม่ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 โรงเรียนวัด
หนองตางู นายสุชาติ  เอกปัชชา 

   4.2 กิจกรรมแสดงความยินดีกับสมาชิก
ใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 โรงเรียนวัด
หนองตางู นายสุชาติ  เอกปัชชา 

   4.3 กิจกรรมเยี่ยมไข้ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 โรงเรียนวัด
หนองตางู นายสุชาติ  เอกปัชชา 

   4.4 กิจกรรมแสดงความเสียใจเนื่องใน
งานศพบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 โรงเรียนวัด
หนองตางู นายสุชาติ  เอกปัชชา 

5. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการ 
ประจ าปี/รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาปีต่อไป 

ก.ย. 63 - 
นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 

นางสาวอรพรรณ วุฒิ 
 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
     งบประมาณจากรายได้อ่ืนๆ 10,000 บาท  

ที ่ รำยกำร 
งบด ำเนินกำร 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1. กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและวัน

ขึ้นปีใหม่ (200 บาท x 32 คน ) 
 

6,000 
 

2. กิจกรรมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่และแสดงความยินดี
ในโอกาสต่างๆ 

 1,000 
 

3. กิจกรรมเยี่ยมไข้  1,000  
4. กิจกรรมแสดงความเสียใจเนื่องในงานศพบิดา มารดา สามี 

ภรรยาและบุตร 
 2,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 - 
 
 
 

6. ติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ครู บุคลากรและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีเจต
คติท่ีดีต่อองค์กร 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 



 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้ว่ำ 

7.1 ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและ 
     ปฏิบัติงานอยา่งเต็มความสามารถ 
7.2  ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 
 

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

           ( นายสชุาติ   เอกปัชชา ) 
                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงกำร  พัฒนาความก้าวหน้าของคณะครูและบุคลากร                                
แผนงำน  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุชาติ   เอกปัชชา 
   นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
    นางสาวอรพรรณ วุฒิ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารบุคคล 
ลักษณะโครงกำร ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   6 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ. 2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2.2 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ 5 ข้อ คือ 1.

มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะในแต่ละระดับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 2.มีชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง (ส าหรับขอวิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ) หรือไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมงต่อปี (ส าหรับขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญพิเศษ) โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมง PLC ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ 
ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย 3.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 4.ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ 5.มีผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว โรงเรียนวัดหนองตางู จึงได้เห็นความส าคัญของพัฒนาครูให้ความรู้
เกี่ยวกับวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

                               

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและความ

มั่นคง 
ในการด าเนินชีวิต 

    2.2  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

    2.3  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมี
ขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

3. เป้ำหมำย 
      3.1 เชิงปริมำณ      

  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ครูและครูผู้ช่วย จ านวน 25 คน            
      3.2 เชิงคุณภำพ     

1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู และครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดท าผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 



 

        2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอขอรับการประเมินและจัดท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

  

4. กิจกรรมและปฏิทินด ำเนินงำน 
รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
2.เสนอโครงการ ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
3.แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
4. การด าเนินงานอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 1 วัน ณ หอประชุมโรงเรียน 
วัดหนองตางู 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 5,000 บาท  
 
 
นายสุชาติ  เอกปัชชา 

5. นิเทศติดตาม ประเมิน  ก.ย. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
6. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการ 
ประจ าปี/รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 ปีต่อไป 

ก.ย. 62 - 
นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน 
 นางสาวอรพรรณ วุฒิ  

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
     งบประมาณเงินอุดหนุน  5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ รำยกำร 
งบด ำเนินกำร 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วัน 
 - ค่าวิทยากร 5 ชม.ๆละ 600 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 25 คน 
 - ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 25 คน  

 
3,000 

 
 

 
 

1,250 
750 

- 

 3,000 2,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000  

 

6. ติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เสนอขอรับการประเมินและจัดท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
 

- สังเกต 
- การท า logbook 
 

- โปรแกรม logbook 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 



 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้ว่ำ 
      7.1 ข้าราชการครูมีแรงจูงใจให้พัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและความม่ันคง 
ในการด าเนินชีวิต 
     7.2  ข้าราชการครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
      7.3  ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 

     ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  
              ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
        ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
       ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำร  พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล และครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ.2 ตัวชี้วัดข้อที่ 4 และ มฐ.3 ตัวชี้วัดข้อที่ 2-3 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 มาตรา 
4 ในพระราชบัญญัตินี้“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในหมวดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวว่า ควรก าหนดให้มีการเรียนรู้ตามหลักสูตร ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดย
ก าหนดเป็นนโยบายด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีสาระส าคัญว่า กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาให้มีคุณภาพในการสอน 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การเรียนการสอนในภาพลักษณ์เดิมๆมักจะเป็นการ
ถ่ายทอดสาระความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน การใช้สื่อการเรียนการสอน ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากที่จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบการสอนท าให้
บรรยากาศในการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษา จึงไม่จ ากัดเฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้น จึงควรมีการจัดซื้อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และ
วัสดุต่างๆ ส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนทุกชั้นเรียนได้มีสื่อประกอบการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเรียนอย่างมี
ความสุข 
 2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพของตน 
  

3. เพ่ือน างบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 



 

 
 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
 - ครูผู้สอนทุกชั้นเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนอย่างเป็นธรรม 
3.2 เชิงคุณภำพ 
 - ครูและนักเรียนมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้และค้นคว้าเพิ่มขึ้น 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจากเดิม 

 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการให้คณะครูรับทราบ ตุลาคม  2562 

โรงเรียนวัดหนองตางู นายดิฐาปภสัร์ ธนวัฒนานิธิกูล และ
งานวิชาการ 

2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผน พฤศจิกายน 2562 
3. จัดสรรงบประมาณ พฤศจิกายน 2562 
4. จัดซื้อและสรรหาสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ทุกชั้นเรียน 

ตลอดปี 
งบประมาณ 63 

5. สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2563  นายดิฐาปภัสร์ และน.ส.ปิยนาฏ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

งบประมาณจากเงินอุดหนุน  จ านวน  160,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
การใช้งบประมาณดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 ห้องเรียน จ านวน 17 ห้อง  

ห้องเรียนละ 2,000 บาทต่อภาค
เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน   

  68,000  

2 จ านวนครู ระดับขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
23 คน ๆ ละ 2,000 บาทต่อภาค
เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน   

  92,000  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   160,000  
หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
 
 
 
 



 

 
6. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ทุกชั้นเรียนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ 
และหลากหลายเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
จากเดิม 
3. คณะครูท างานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมท า 
4. ระบบการจัดซื้อโปร่งใสตรวจสอบได้ 

1. รายงานการจัดซื้อ 
 
2. การวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 
3. จ านวนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

1. หลักฐานการจัดซื้อ-ใบเสร็จรับเงิน 
 
2. ผลงานนักเรียน แบบทดสอบ 
ข้อสอบ และแฟ้มงาน   
3. ผลงานคณะครู 
4. หลักฐานการจัดซื้อ  

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

2. ครูและผู้เรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ได้
หลากหลาย 
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระต่างๆ สูงขึ้นจากเดิม 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงกำร  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในทางการศึกษา 
แผนงำน  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  6 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1 – 3 ทุกตัวชี้วัด 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนวัดหนองตางู จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น เพ่ือรองรับ
การประเมิน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้อยู่ในค่าเป้าหมายของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 



 

 - ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
 - โรงเรียนมีมาตรฐานสถานศึกษา 
 - โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  - โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ 
  - โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
คณะท างานเพ่ือวางแผนการพัฒนา 

ต.ค. 2562 รร.วัดหนองตางู ผอ.รร, นายดิฐาปภัสร์  
และฝา่ยประกันคุณภาพภายใน 

2 ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562- 
ปีการศึกษา 2563 รร.วัดหนองตาง ู

ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาครู บุคลากรและ

นักเรียน 
3 จัดน าข้อมูล นิเทศ ก ากับ และ 

ติดตามการด าเนินงานของสถานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ
2563 รร.วัดหนองตาง ู

ผู้บริหาร ฝ่ายประกันคณุภาพ
ภายใน และหัวหน้างานท่ี

เกี่ยวข้อง 

4 สรุปผลการด าเนินงาน 
ก.ย. 2563 รร.วัดหนองตาง ู

นายดิฐาปภสัร์ ธนวัฒนานิธิกูล 
น.ส.ปาริฉตัร ไชยลาม 

และงานประกันคุณภาพ 
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 ค่าวัสดุ กระดาษ และหมึกปริ้นเตอร์     3,000  
2 แฟ้มใส่เอกสาร และไส้แฟ้ม    2,000  

รวม 5,000 บำท 
 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ข้อ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในที่มีคุณภาพ 
สอบถามความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้อง
ประเมินรายการระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีคุณภาพ 

 - แบบสอบถาม 
 - แบบประเมินรายการ 

2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเมินรายการระบบประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

 - แบบประเมินรายการ 



 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำร  ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT และ O-NET) 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ใน 

การแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1 และ 3 ทุกตัวชี้วัด 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 

4 แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ท าการประเมินภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554  – 2558) ได้เสนอแนะ
โรงเรียนไว้ในมาตรฐานที่ 5 ว่าผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้
และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น โดยได้รับการวิเคราะห์ความสามรถและความรู้ของตนเอง
แต่ละคนและได้รับการทบทวนความรู้หรือสอนเสริมและสอนซ่อมเสริมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  จน
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม พัฒนาในด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมีกิจกรรมเสริม เช่น การท าโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระ การ
แข่งขันทักษะ การท าแผนผังความคิด และการสอนซ่อมเสริม และยังมีผลคะแนนโอเน็ตต่ ากว่าระดับชาติ 
และค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดหนองตางูได้จัดท าค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนของผู้เรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือยกระดับผลของการทดสอบระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติให้สูงขึ้น  
 
 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

 - นักเรียนร้อยละ 60 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
ดี 



 

 - นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคะแนน NT และ O-NET ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ทดสอบในระดับปานกลางขึ้นไป ในการทดสอบระดับชาติ ระดับเขต และระดับกลุ่ม
โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  - นักเรยีนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในระดับดี 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคะแนน NT และ O-NET ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ทดสอบในระดับปานกลางข้ึนไป 
 - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ ระดับเขต และระดับกลุ่มโรงเรียน ค่าเฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน และสูงกว่าระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ อย่างน้อย 2 กลุ่มสาระ  
 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 62 

รร.วัดหนองตาง ู
 

นายดิฐาปภสัร์ ธนวัฒนานิธิกูล 
และคณะคร ู

2 ประชุมคณะครู/ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ต.ค. 62 ผู้บริหาร/คณะ 
3 แต่งตั้งคณะด าเนินการตามโครงการ ธ.ค. 62 นายดิฐาปภสัร์ และงานธุรการ 
4 จัดหาขอ้สอบและวิเคราะห์ข้อสอบในการ

จัดค่ายให้กับนักเรียน ธ.ค. 62 คณะครูที่จัดสอนในรายวิชา 
ทีท่ดสอบ ตาม สทศ. 

5 จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.ค. 63 คณะครูที่จัดสอนในรายวิชา 
ทีท่ดสอบ ตาม สทศ. 

6 สรุปผลโครงการ  พ.ค. 63 นายดิฐาปภัสร์ และนายรฐนนท์  

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 จ้างเหมา จัดท าอาหารว่าง มื้อละ 20 บาท 

จ านวน 5 มื้อ รวม 100 บาท จ านวน 50 คน 
5,000 

   

รวม 5,000 บำท 
 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 60 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด

แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี 
2. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
มีคะแนน NT และ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

 
ข้อสอบ 

 
ข้อสอบ 

 

 
ข้อสอบ 

 
ข้อสอบ 

 



 

ทดสอบในระดับปานกลางข้ึนไป ในการทดสอบ
ระดับชาติ ระดับเขต และระดับกลุ่มโรงเรียน 
 

 
 

 
 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในระดับดี 
2. นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคะแนน NT 
และ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบในระดับ
ปานกลางขึ้นไป 
3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
ระดับเขต และระดับกลุ่มโรงเรียน ค่าเฉลี่ยเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน และสูง
กว่าระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ  
อย่างน้อย 2 กลุ่มสาระ  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ข้อสอบ 
 
 

ข้อสอบจาก สทศ. และ 
สพป.นครสวรรค์เขต 2

  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ข้อสอบ 

 
 

ประกาศผลจาก สทศ.และ
สพป.นครสวรรค์เขต 2 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง 
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการ
ทดสอบ 
 3. เพื่อยกระดับผลของการทดสอบระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติให้สูงขึ้น 

 
 

                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ..  ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 



 

โครงกำร  ค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียน (ค่ายวิชาการบูรณาการ) 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ใน 

การแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1-3 ทุกตัวชี้วัด 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 6, 22, 23 และ 24 กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาต้องการกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 
นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560 เพ่ือจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความบูรณ์ตามคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษ
ที่ 21 มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตามหลักพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านึกรักษ์ในท้องถิ่น ก้าวทัน
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ ทางโรงเรียนวัดหนองตางู จึงเล็งเห็นว่าน่าจะมีการค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้กับนักเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เจตคติ
ทางต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสนใจได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
ค านวณ การสื่อสารต่างๆ เป็นต้น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยคาดหวังว่าจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
นิสัย รักการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ ส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ตลอดจนผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  



 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

 - นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวดัหนองตางู เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  - การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้จากฐาน และนักเรียนรู้ความถนัดของ
ตนเอง 
 
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 2562 

รร.วัดหนองตางู 

นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
2 ประชุมคณะครู/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิ.ย. 63 
3 แต่งตั้งคณะด าเนินการ  มิ.ย. 63 นายดิฐาปภสัร์ และงานธุรการ 
4 กิจกรรมค่ายบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 

- กิจกรรมกลุม่สาระคณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมสาระภาษาต่างประเทศ บูรณาการ 

ก.ค. 63 นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 

5 สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. 2563 นายดิฐาปภัสร์ และนางสาวพิชชาพร 
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 9,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 จ้างเหมา จัดท าอาหารว่าง มื้อละ 15 บาท 

จ านวน 2 มื้อ รวม  30 บาท จ านวน  300 คน 
9,000 

   

รวม 9,000 บำท 
 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 
ข้
อ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 

1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 
2 ทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใบงานจดบันทึก ใบงานจดบันทึก 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เพ่ิมขึ้น 

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถเต็มตามศักยภาพและผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ 



 

 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)............................................................ ..... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำร  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล  

หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1 – 3 ทุกตัวชี้วัด 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทางด้านการศึกษาก็เช่นกัน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยทั่วประเทศต้องใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ในเรื่องการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองตางู ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลเป็นโรงเรียนผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของ
หลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และปรับอยู่เสมอ เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาสู่สังคม
เอเซียน โดยโรงเรียนวัดหนองตางู จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความบูรณ์ตาม
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
และโลกในศตวรรษที่ 21 มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตามหลักพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านึก
รักษ์ในท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   

ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอน ทางโรงเรียนวัดหนองตางูจึงได้เห็นความส าคัญใน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ท าให้จ าเป็นต้อง
จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนวัดหนองตางู ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทาง
โรงเรียนวัดหนองตางู จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือสร้างความสอดคล้องให้กับวิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและมีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น และมีความรู้เข้าใจ

เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็น
พลเมือง 
 2.2 เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษามีรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายเลือกเรียนตามความสนใจ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด และความสามารถของ 
ผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 



 

2.4 ครูสามารถนิเทศกันเองได้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง ร้อยละ 80 

 3.1.2 โรงเรียนมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ร้อยละ 
80 

 3.1.3 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน ร้อยละ 80 

 3.1.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อย
ละ 80      

3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น และมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน

ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 3.2.2 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
 3.2.3 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอน และครูน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง

สม่ าเสมอ 
 3.2.4 โรงเรียนมีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้       

 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ป ี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการประชมุคณะกรรมการ ต.ค.62 รร.วัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
2 ประชุมคณะครู/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต.ค.62 รร.วัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
3 แต่งตั้งคณะด าเนินการ พ.ย.62 รร.วัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
4 จัดท าปรับปรุงหลักสูตร เม.ย.– พ.ค. 63 รร.วัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 

5 ติดตาม สรุปผลการด าเนินโครงการ 30 ก.ย. 63 รร.วัดหนองตาง ู
นายดิฐาปภสัร์ หัวหนา้กลุ่มสาระ 

และคณะ 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
จ านวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ รำยจ่ำยอื่น 
1 เอกสารจัดท าหลักสูตร และกระดาษ A 4   1,000  

รวม 1,000 บำท 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 



 

ที ่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 

1 ผู้สอนมีความรู้ตรงกับสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย สอบถาม แบบสอบถาม 
2 ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การสอน/ประเมิน แผนการสอน 
3 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาให้มีความสอดคล้อง

กับศักยภาพของนักเรียน ประเมิน แบบประเมนิการสอน 

 
 
 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น และมีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็น
พลเมือง 

7.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายเลือกเรียนตามความ
สนใจ 

7.3 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด และความสามารถของผู้เรียน
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

7.4 ครูสามารถนิเทศกันเองได้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
   
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 

 

 

 



 

 

โครงกำร  พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปหัตถกรรม) 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล และครูที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตกรรม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1 และ 3 ทุกตัวชี้วัด และ มฐ.2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกๆ คน มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน ในการพัฒนาศึกษานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และมีศักยภาพในด้านกิจกรรมดนตรี ศิลปะ การ
แสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   

โรงเรียนวัดหนองตางู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ 
ศักยภาพด้านต่างๆ น าไปสู่ความส าเร็จ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าแต่ละปีการศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นผู้มีทั้งความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เด็ก
และเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่ างๆ โดยจัดท าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าแต่ละปีการศึกษา  
2. เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าแต่ละปีการศึกษา  
3. เพ่ือเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และแสดงศักยภาพในการตัดสินทักษะทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าแต่ละปีการศึกษา  
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

 3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 



 

  - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าแต่ละปีการศึกษา และน าทักษะที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่ง
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ร้อยละ 80  
  - นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ประจ าแต่ละปีการศึกษา มีผลงานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  - นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าแต่ละปีการศึกษา และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
  - บุคลากรได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันท าให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

 
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 62 รร.วัดหนองตางู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 

2 ประชุมคณะครู/ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ต.ค. 62 รร.วัดหนองตางู ผู้บริหาร/คณะ 
3 ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ประจ าแต่ละปีการศึกษา 

ตลอดปีงบ 63 
รร.วัดหนองตางู 

สพป.นครสวรรค์ เขต 
2 และจังหวัดพะเยา 

คณะครูที่เป็นตัวแทน 
เข้าแข่งขัน 

4 สรุปรายงานผลโครงการ  ก.ย. 63 รร.วัดหนองตางู 
นายดิฐาปภสัร์ ครูที่เป็นตัวแทน 

และคณะ 
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุม่โรงเรียน   5,000  
2 ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3,000  6,000  
3 ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ 5,000  1,000  

รวม 20,000 บำท 
 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการ

ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนปกติ
และเด็กพิเศษเรียนร่วม ระดับโรงเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 

สอบถาม 
ประกาศผลการแข่งขัน 

แบบสอบถาม 
ผลการแข่งขัน 



 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนได้ร่วมกันแสดงออก ซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะและกีฬา 

2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศท้ังกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา 
3. ครู อาจารย์ เกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   

 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำร                      ค่ายลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  
แผนงำน   งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายนพพล  ไชยปัญหา                        หวัหน้า 
              นายเสกสรร ภูมิสัตย์   ผู้ช่วย 
                                          นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา         ผู้ชว่ย 
    นายรฐนนท์ พรหมร าไพวงศ์  ผู้ช่วย 
    นายธวัชชัย เพ็ชรนิล   ผู้ช่วย 
    นายปัญญา   สระทองแยง  เลขานุการ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพ้ืนฐาน 8 ประการ  ให้เกิด

แก่นักเรียนที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างดียิ่ง คือกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ความสามัคคี และอีกหลายประการ โดยเฉพาะการอยู่ค่ายพัก
แรมของลูกเสือทุกรุ่นของโรงเรียนวัดหนองตางู 

ดังนั้น โรงเรียนวัดหนองตางู เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้
จัดท าโครงการลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้พ้ืนฐานในกิจกรรมลูกเสือ 
 2.2  เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักอดทนและอดกลั้นในสถานการณ์ต่างๆ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคี 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ  
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนชั้น ป. 1-6 และนักเรียนชั้น ม.1 – 3 มีความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ และ 

น าไปใช้ได้จริง 
 
 
 
 
 
 



 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 40,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมค่ายลูกเสือส ารอง 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 122 คน คนละ 50 บาท  
 

 
 

 
 

6,100 
 

2 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 116 คน คนละ 100บาท 

   
11,600 

 

3 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 148 คน คนละ 150บาท 

   
22,200 

 

4 รายงานสรุปโครงการ  100   
 รวม - 100 39,900 40,000 
 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้รับความรู้พ้ืนฐานในกิจกรรมลูกเสือ การทดสอบ แบบทดสอบ 
2. นักเรียนรู้จักอดทนและอดกลั้นในสถานการณ์
ต่างๆ 

การสังเกต แบบสังเกต 

3. นักเรยีนมีระเบียบวินัย  รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
มีความสามัคคี  

การสังเกต แบบสังเกต 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขออนุมัติโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ  ต.ค. 2562 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 2562 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 
3.วางแผนการด าเนินงาน พ.ย. 2562 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
4.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 ลูกเสือส ารอง 
 ลูกเสือสามัญ 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ธันวาคม 2562 
- มีนาคม 2563 

 
 

โรงเรียนวัดหนองตางู 

นายนพพล ไชยปัญหา 
นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 

 อยุธยา 
นายเสกสรร ภูมิสัตย์ 

นายรฐนนท์ พรหมร าไพวงศ์ 
นายธวัชชัย เพ็ชรนิล 

นายปัญญา   สระทองแยง 
5.ติดตามประเมินผลการด าเนิน มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 
6.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน กันยายน 2563 - นายนพพล ไชยปัญหา 



 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานในกิจกรรมลูกเสือ 
 7.2 นักเรียนรู้จักอดทนและอดกลั้นในสถานการณ์ต่างๆ 
 7.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามัคคี 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                 (นายนพพล  ไชยปัญหา) 
                       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองโครงการ 
                     ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำร  วัดและประเมินผล สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ใน 

การแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ 1 – 3   
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลกัสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถใน
การแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551    
เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เต็มตาม
หลักสูตร ดังนั้นจึงจัดโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาที่
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551     

โรงเรียนวัดหนองตางูจึงจัดมีกระบวนการวัดผลประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและกระบวนการสอนของครู ซึ่งใช้วิธีการที่หลากหลายตามธรรมชาติของกลุ่มสาระวิชา การ
บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินผลต่างๆ (ปพ.) เป็นงานที่ครูผู้สอนต้องท าเป็นหลักฐาน เพื่อให้
ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจ าเป็นต้อง
มีแบบประเมินผลที่เก่ียวข้องกับงานวัดผลประเมินผล  
 
 

 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้แบบประเมินผล (ปพ.) เป็นเอกสารอ้างอิงในการพัฒนาผู้เรียน การ
รายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือให้ครู และบุคลากร มีการท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมิน 
 2.3 ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดผล มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียน เป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
  
3.   เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
      1. จัดปริ้นแบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายวิชา ปพ.5/1 และ ปพ.5/2 ทุกระดับชั้น 



 

     2.จัดซื้อแบบรายงานผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6/1 และ ปพ.6/2 
     3. มีวสัดุจัดท าแผนงานวิชาการ เอกสารงานวิจัย งานทะเบียนและงานวัดผล เพียงพอตลอด
ปี 

          3.2 เชิงคุณภำพ 
   1. ครูทุกคนใช้แบบประเมินผล (ปพ.) ในการบันทึกผลทางการเรียนของผู้เรียนเป็นระบบ 
ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 
    2. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน งานวัดผล
ประเมินผลส าหรับใช้ตรวจสอบ รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระบบ 

 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ

เลือกแบบ ปพ. 
ต.ค. 2562 รร.วัดหนองตาง ู

นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์
และคณะครู 

2. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดท าแบบ ปพ.
และจัดซื้อเอกสารส าคัญบังคับ
แบบ 

ม.ค. 63 รร.วัดหนองตาง ู นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ 

3. จัดซื้อวัสดุส านักงานใช้งานวิชาการ ต.ค.62-ก.ย. 63 รร.วัดหนองตาง ู นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ 
4. จ่ายแบบ ปพ.ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

น าไปใช้ 
1 พ.ค. 63 รร.วัดหนองตาง ู

นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ 
และคณะครู 

5. จัดท าคลังข้อสอบ มิ.ย. 63 รร.วัดหนองตาง ู นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ 
6. สรุปผลและรายงานผลกร

ด าเนินงาน 
ก.ย. 63 รร.วัดหนองตาง ู นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
จ านวนเงิน 15,000  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1 จัดซื้อวัสดุส านักงานใช้งานวิชาการ   6,000  
2 จัดท าคลังข้อสอบและสรุปรายงาน  7,000   
3 ซ่อมเครื่องปริ้น ตลับหมึกสีด า-สี    2,000  

รวม 15,000 บำท 
 หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินผล 

1 ครูจัดท าแบบ ปพ.ต่างๆ ได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

นิเทศภายใน แบบนิเทศ 

2 โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารงานวิจัยและ
ข้อมูลทางการเรียนเป็นระบบ 

ตรวจสอบระบบการ
จัดเก็บ 

แบบนิเทศ 

 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดผล มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียนเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลมาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    

 
 
 
 
 

( ลงชื่อ.)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์) 
                                      ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 

( ลงชื่อ.)...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 

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

                                            ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 



 

โครงกำร   พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 

แผนงำน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์ หัวหน้า 
    นางสาวพิชชาพร    โคตรศรี ผู้ช่วย  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่      มฐ.1, มฐ.2. ข้อ 3,6 และ มฐ.3 ข้อ 4 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น สามารถ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่
ละบุคคล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการเกี่ยวการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนให้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ด้วยวิธีกา รที่
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้นของนักเรียน โดยจัดท า
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน 
เป็นการรายงานผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นต่างๆ ให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปภาพรวมของ
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอบย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐาน 
งานวัดผลและประเมินผลจึงได้ก าหนดระบบการวัดและการประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจ
ทั้งหมด  โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบเป็นข้อก ากับการปฏิบัติในส่วนที่ต้องมีผล
ต่อกฎหมาย และก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ มีแนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม
งานทะเบียน กิจกรรมการวัดผลและการประเมินผล งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ้นเพ่ือรองรับ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลมีคุณภาพเทียบเท่า
โรงเรียนระดับโลก (World  Class)   
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของ
นักเรียน 
          2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 



 

         2.3 ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดผล มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียนเป็น 
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
 
 3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  จัดท าแบบรายงานแสดงผล/รายงานผลการเรียนสะสมให้กับนักเรียน 
 3.1.2  วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้และ

เพียงพอกับความต้องการใช้จัดท าแผนงานวิชาการ เอกสารงานทะเบียนและงานวัดผล เพียงพอตลอดปี 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
  3.2.2 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางการศึกษา งานวัดผลประเมินผลส าหรับ
ใช้ 
ตรวจสอบ รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระบบ 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนวาง

ปฏิบัติงาน 
พ.ย. 62 โรงเรียนวัดหนองตางู นางสาวรัชดาภรณ์ 

สมบูรณ ์
นางสาวพิชชาพร    
โคตรศรีและคณะคร ู

2. จัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3  สมุด
ทะเบียน  

- หมึกพิมพ์ และ วัสดุอื่น ๆ 

 
 

ก.พ. 63 

 
 

โรงเรียนวัดหนองตางู 

นางสาวรัชดาภรณ์ 
สมบูรณ์และนางสาวพิช
ชาพร  โคตรศร ี

3. ด าเนินการจัดท าออกใบ รบ เด็ก
นักเรียนที่จบการศึกษา 

มี.ค. 63 โรงเรียนวัดหนองตางู นางสาวรัชดาภรณ์ 
สมบูรณ์และนางสาวพิช
ชาพร  โคตรศร ี

4. จ่ายใบรายงานผลการเรียนให้
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

มี.ค. 63 โรงเรียนวัดหนองตางู นางสาวรัชดาภรณ์ และ
นางสาวพิชชาพร  โคตร
ศรีสมบูรณ ์

5. สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

30 ก.ย. 63 โรงเรียนวัดหนองตางู นางสาวรัขดาภรณ์ 
สมบูรณ์และนางสาวพิช
ชาพร  โคตรศร ี

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน  4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 จัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 สมุดทะเบียน หมึก

พิมพ์ และ วัสดุอื่น  
- 

 
- 3,500 



 

2 ด าเนินการจัดท าออกใบ รบ เด็กนักเรียนที่จบ
การศึกษา 

- 
 

- 
 

500 
 

รวม - - 4,000 
 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 

1 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลทางการเรียน
เป็นระบบ 

ตรวจสอบระบบการจัดเก็บ แบบรายงานผลการเรียน 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียน 
2.เพ่ือให้สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย 

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3.ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดผล มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียน เป็น 

ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
 

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

                (นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์) 
                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองโครงการ 
                     ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 



 

โครงกำร   แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
แผนงำน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา หัวหน้า 
              นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน  กรรมการ 
    นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร  เลขานุการ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการโรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่      1-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มาตรา24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงมีความตระหนักในความส าคัญของทางด้านการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ ไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ในสถานศึกษาอย่างเดียว มีแหล่งเรียนรู้มีอยู่ทั่วไปไม่จ ากัดขอบเขต  
สามารถให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา  ได้ทุกโอกาสทุกสถานที่  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง  เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีวิสัยทัศน์ ที่ดีในการมองโลกกว้าง  เป็นการฝึกให้นักเรียน
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  โรงเรียนวัดหนองตางูจึงจัดให้มีโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ขึ้นทุกปี เพ่ือให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ตามความสนใจ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย 

 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษานอกสถานที่ และกล้าแสดงออกทางความคิด 
 

3. เป้ำหมำย 

    3.1 เชิงปริมำณ 
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100  ได้แสวงหาความรู้ด้วย 

ตนเอง  
    3.2 เชิงคุณภำพ 
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจ   
 



 

4. กำรด ำเนินกิจกรรม 

ที ่ รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาคณะครูและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
ต.ค. 62 

 
- นายภิรกัษ์สิทธิ ์เสนีย์

วงศ์ ณ อยธุยา และ
คณะครู 

2. คณะท างานมีการประชุม 
- ส ารวจเส้นทางแหล่งเรียนรู้ 
- ติดต่อประสานกับแหล่งเรียนรู้      
- ด าเนินการจ้างเหมารถไปแหล่งเรียนรู้ 

ต.ค. 62 48,000   นายภิรักษ์สิทธ์ิ 
เสนีย์วงศ์ ณ 

อยุธยา และคณะ
คร ู

3. ออกใบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน 
- สั่งอาหารและเครื่องดื่มให้พอกับจ านวนนักเรียน 
- นัดหมายนักเรียน ให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน 
- เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ธ.ค. 62 - นายภิรักษ์สิทธิ์ 
เสนีย์วงศ์ ณ 

อยุธยา 

4. กิจกรรม หาความรู้นอกโรงเรียน 
- แจกใบความรู้และใบงานให้แก่นักเรียนที่สอด
ครองกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ม.ค. 63- 
มี.ค.63 

 

- นายภิรักษ์สิทธิ์ 
เสนีย์วงศ์ ณ 

อยุธยา 
5. การติดตามประเมินผล 

 - พิจารณาจากใบงาน 
 - จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จัดท ารายงานผลการประเมินกิจกรรม 

มี.ค. 63 - 
นายภิรักษ์สิทธิ์ 
เสนีย์วงศ์ ณ 

อยุธยา 
6. สรุปและรายงานผล ก.ย. 63 - 

รวมงบประมำณเป็นเงิน 48,000  บำท  
 

 

5. งบประมำณ  
งบประมาณเรียนฟรี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 48,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอ่ืน 
1. ประชุมปรึกษาคณะครู - - - - - 
2.  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ - - - - - 
3.  ติดต่อประสานแหล่งเรียนรู้ - - - - - 
4.  ด าเนินการจ้างเหมารถ  4  คัน 48,000 - - - - 
5.  เดินทางไปทัศนศึกษา - - - - - 
6.  ประเมินผลและสรุปโครงการ - - - - - 

รวมเงิน 48,000  บำท 
หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 



 

6. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3  
แสวงหาความรู้ 

สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษานอกสถานที่ 
และกล้าแสดงออกทางความคิด 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ    
นักเรียนในโรงเรียนวัดหนองตางูได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรง ท าให้มีเจตคติที่ดี  

และมีความรู้ตรงตามหลักสูตร 
 
 
 
   ลงชื่อ...........................................................เสนอโครงการ 
         (นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) 
          ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...........................................................รับรองโครงการ 
       ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 



 

โครงกำร                      การศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E  

แผนงำน   งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา หัวหน้า  
      นางรัตนา สุพรม    ผู้ช่วย 
    นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน  ผู้ช่วย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  D.A.R.E.  เป็นโครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่า  มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล  และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคม
ได้อีกส่วนหนึ่ง  นอกจากนั้นยังเป็นการผนึกก าลังระหว่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต ารวจ  
สาธารณสุข  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  เข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกัน  เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์  “ราษฎร์-รัฐ  ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”  อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน    
  หลักกำรส ำคัญของ  D.A.R.E.  คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จ าเป็นกับนักเรียน  เพ่ือ
สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติด  และความรุนแรงโดยการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต ารวจ  สาธารณสุข  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 
  โรงเรียนวัดหนองตางู  และสถานีต ารวจภูธรบรรพตพิสัย   ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  จึงได้จัดโครงการ  
“การศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน”   ประจ าปีงบประมาณ  2561  ขึ้น  เพ่ือการรณรงค์
ปลุกจิตส านึก และสร้างกระแสนิยมที่ เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานซึ่งเป็น
อนาคตส าคัญของประเทศ   

   
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา  
2. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
4. เพ่ือนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
5. เพ่ือนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
6. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 

     3.  เป้ำหมำย 



 

3.1 เชิงปริมำณ  
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
3.2 เชิงคุณภำพ  

นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น มีที่ปรึกษาท่ีดี และมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีและถูกต้อง 
4.กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
จ านวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 50 เล่ม 
เล่มละ 20 บาท  

 
 

 

 
1,000 

 

 
 

 

รวม - 1,000 - 1,000 
 

6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรด ำเนินงำน เครื่องมือที่ใช้วัด

ประเมินผล 
1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนและปัญหาชีวิต 
2. เพ่ือแนะแนววิธีการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนทุกคน 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษให้ใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
4. ครูนักเรียนและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 

- จดหมายติดต่อ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรด ำเนินงำน เครื่องมือที่ใช้วัด

ประเมินผล 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบเพื่อ 
ขอจัดสรรงบประมาณ 

ต.ค. 2562 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 

อยุธยา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 2562 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 

อยุธยา 

3.วางแผนการด าเนินงาน พ.ย. 2562 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 

อยุธยา 
4.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 
กิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวัดหนองตางู คณะครู 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

5.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ม.ค. 2563 โรงเรียนวัดหนองตางู 

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 

6.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ก.ย. 2563 - 

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 



 

6. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างมีความสุข 
7. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
8. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเพศศึกษาและเอดส์  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

  

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา  
7.2 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  
7.3 นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
7.4 นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
7.5 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 7.6 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 

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

            (นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) 
                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองโครงการ 
                     ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 



 

โครงกำร         การพัฒนาทักษะอ่านออก เขียนได้คิดวิเคราะห์ คิดเลขได้ 

และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
แผนงำน         พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
              ความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงำน                    โรงเรียนวัดหนองตางู 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน  
                                          นางสาวทกัษกร แก้ววิเชียร 
                                          นางสาวมัณทิยา  ครุทธมงคล 
                                        นางสาวอรพรรณ วุฒิ 
                                          นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน           1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สนองกลยุทธ์ 1 
สอดคล้องกับมำตรฐำนที่  มฐ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 1,2,5 
 
 

1.หลักกำรและเหตุผล   
นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่า  ปีการศึกษา 2558 เด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม    
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการ
ด าเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงก าหนดนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออก
เขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญา
ของคนในสังคมไทย  การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและ
ค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึง
มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง   2  ประการ  คือ  ประการแรก  ส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  กล่าวคือ   
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อ
การเรียนเพราะ การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมีความส าคัญยิ่ง
ต่อความส าเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหาก
เริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ “ปี 2558 
เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

สถานศึกษา ต้องก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให้ครูและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการทุกวิธีให้นักเรียน
อ่านเขียนได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคน ไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทย 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนของนักเรียน พร้อมประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา 
และมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนได้ ก ากับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหา
อ่านเขียนของนักเรียน พร้อมรายงานความก้าวหน้า 
 

2.วัตถุประสงค์ 



 

 2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ตระหนักเห็นความส าคัญและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก
เขียน    
               ได้และสื่อสารได้อย่างยั่งยืน 

2.2  เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยผ่าน    
       กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2.3  เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถคิดเลขได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยผ่าน    
       กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ 
  3.1.1   เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
  3.1.2   เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนสามารถคิดเลขได้ 
                     3.1.3   เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ 
 3.2  เชิงคุณภำพ 

 3.2.1 นักเรียนทุกชั้นสามารถอ่านออก  เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
 3.2.2  นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่านให้ดี

ยิ่งขึ้น 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1.กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  อ่าน-เขียน  ค าพ้ืนฐานแต่ละชั้น 
-การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกค า 
และสะกดค า 
-การอ่านออกเสียง  และประสมค า 
- เขียนตามค าบอกทุกวัน 

1.ร้อยละของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสามารถท าให้การอ่าน  การ
เขียน  ของนักเรียนมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 100 

 
5. รำยละเอียดกิจกรรมกำรด ำเนินกำรและงบประมำณที่ใช้   

     5.1  เงินงบประมาณ    20,000       บาท 
     รวม          20,000            บำท 

ชื่อกิจกรรม รำยละเอียด 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
-  อ่าน-เขียน  ค าพ้ืนฐาน
แต่ละชั้น 
-การสอนภาษาไทยแบบ
แจกลูกค าและสะกดค า 

1. ประชุมวางแผน 
 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ตลอดปี
การศึกษา 
 

  
 

2,600 

 
 

2,400 

 
 

5,000 



 

-การอ่านออกเสียง และ
ประสมค า 
- เขียนตามค าบอกทุกวัน 
 
 

3. ประเมินผล 

ชื่อกิจกรรม รำยละเอียด ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

2. กิจกรรมคิดเลขเร็ว   8,400 1,600 10,000 
3.กิจกรรมค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

  5,000  5,000 

รวมทั้งสิ้น  16,000 4,000 20,000 
6.วิธีกำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  อ่าน-เขียน  ค าพ้ืนฐานแต่ละชั้น 
-การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกค า
และสะกดค า 
-การอ่านออกเสียง  และประสมค า 
- เขียนตามค าบอกทุกวัน 
2. กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
3.กิจกรรมค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1   โรงเรียนวัดหนองงูปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามนโยบายของรัฐบาล 
7.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
7.3      นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างนิสัยในการรักการอ่าน 
 
 

                 ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน) 
                                            ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวดัหนองตางู 
 
 
                   
 



 

   ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองโครงการ 
                                        ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                                         ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                     ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                 ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                                         ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร                    พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสุกานดา    จันทร์อ่อน      หวัหน้า 

นางนภาภัสสร์    ธนาถิรกุล  ผู้ช่วย 
   นางสาวรุจิวรรณ  อุดอ้าย   ผู้ช่วย 

นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง        ผู้ช่วย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  3 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มาตรฐานที ่2 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็นห้องสมุด 3 
ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี โรงเรียนวัดหนองตางูตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  
จึงได้จัดท าห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบขึ้น จากการเปิดให้บริการห้องสมุดพบว่าครูผู้สอนใช้บริการห้องสมุด
เป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้เรียนน้อย และจากการสัมภาษณ์ครู ผู้เรียนและชุมชน พบว่า กิจกรรมใน
ห้องสมุดยังไม่หลากหลาย และไม่ดึงดูดความสนใจให้มาเข้ารับบริการ ห้องสมุดยังมีวารสาร และสื่อ
ต่างๆน้อย ไม่เพียงพอที่จะบริการสมาชิก รวมทั้งยังไม่มีความหลากหลายเช่นกัน ทางโรงเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของห้องสมุดและต้องการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเทคนิคการมีส่วน
ร่วม เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  เพ่ือการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ และท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากห้องสมุด ทั้ง
ด้านความรู้ ความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีโอกาสในการใช้
บริการห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ทั้ งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน 
และชุมชน โดยโรงเรียนมีความมุ่งหวังจัดการปรับปรุง และพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน 
 2.  เพ่ือสร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ 

3.  เพ่ือจัดหาวัสดุสารสนเทศ และจัดระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคคลภายใน
โรงเรียนและชุมชน 
 4.  เพ่ือให้ครู นักเรียน ชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห้องสมุด 
 

 
 
 



 

3. เป้ำหมำย  
       3.1  เชิงปริมำณ   

นักเรียน ครู และชุมชน ร้อยละ75 ได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2  เชิงคุณภำพ 
          3.2.1  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน 3 ดี 
          3.2.2 ห้องสมุดมีวัสดุสารสนเทศ และมีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.3  ครูทุกท่านและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห้องสมุด 
 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ต.ค.62 - นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์  
 - ซ่อมหนังสือด้วยตนเอง 
 - เล่าเรื่องจากการอ่าน 
 - สัปดาห์ห้องสมุด 
 - สิ่งประดิษฐ์จากการอ่าน 
 - แนะน าหนังสือใหม่ 
 - ตอบค าถามประจ าสัปดาห์ 
 - ภาพจากการอ่าน 
 - เกมฝึกทักษะ 
 - สาระน่ารู้จากอินเทอร์เน็ต 
 - เล่านิทานคุณธรรม 
 - นักอ่านสัญจร 
 - ยอดนักอ่าน 
 - หนังสือเล่มเล็ก 

 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 100,000 นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล      หัวหน้า 
นางสาวรุจิวรรณ  อุดอ้าย 
นางสาวอังศุมาลิน อินทุแสง         
และคณะครู 

นิเทศติดตาม ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
และหัวหน้าฝ่าย 

สรุปและรายงานผล ก.ย. 63 - นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
นางสาวรุจิวรรณ  อุดอ้าย 
นางสาวอังศุมาลิน อินทุแสง         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. งบประมำณ  
 งบประมาณเรียน รายได้สถานศึกษา 100,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) 
 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

จ ำนวน ประมำณรำคำ รวม 
1. ค่ากระดาษเอกสารขนาด เอ 4 15 120 1,800 
2. ค่าตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 3 1,000 3,000 
3. ของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม - 10,000 10,000 
4. ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 200 วัน 10 2,000 
5. ค่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 100วัน 10 2,000 
6. อุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือ - 4,200 4,200 
7. ค่าถ่ายเอกสารงานห้องสมุด - 5,000 5,000 
8. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องสมุด  72,000 72,000 

รวม 100,000 
         หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

1. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน 3 ดี - ตรวจสอบตามเกณฑ์
ห้องสมุด 3 ดี 

- แบบประเมิน 

2. ห้องสมุดมีวัสดุสารสนเทศ และมีระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบรายการ 
- สอบถาม 

- แบบบันทึก 
- แบบสอบถาม 

3. ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมกิจกรรมห้องสมุด - จัดเก็บสถิติ - แบบบันทึกสถิติ 
4. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง - สอบถาม - แบบสอบถาม 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ครู นักเรียน และชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน 
 2.  ห้องสมุดมีบรรยากาศดี สวยงาม เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ 
 3.  ห้องสมุดมีวัสดุสารสนเทศ และมีการจัดระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร
ภายในโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ลงชื่อ .......................................................ผู้ เสนอโครงการ 
                                                      (นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน) 
                                                   ต าแหน่ง  ครโูรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาต ิ เอกปัชชา ) 
                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        ( นายสุชาต ิ เอกปัชชา ) 
                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงกำร        การพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
แผนงำน        วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล   หัวหน้า 
   นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร  ผู้ช่วย 
   นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล  ผู้ช่วย 

นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา   ผู้ช่วย 
   นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ผู้ช่วย 
   นางสาวมัณทิยา  ครุฑมงคล  ผู้ช่วย 

นางสาวพิชชาพร โคตศรี   ผู้ช่วย  
นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค และคณะครู 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน     1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ.1 , มฐ.2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2-5 และ มฐ.3 ตัวชี้วัดข้อที่ 1,2,3,5 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการ
ศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการ
พัฒนาผู้เรียน กระบวนการน าหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่งกระจายอ านาจทาง
การศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจึงมี
หน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรถือเป็นภาระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุ ง 
แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ดังนั้นเพ่ือเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ การ
ให้บริการการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูแบบของการเรียน รวม 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ในปัจจุบันจ านวนนักเรียน โรงเรียนวัดหนองตางู ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้นเพ่ิมมากข้ึน                   
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กพิการทุกประเภทมีมากจนต้องจัดการศึกษา
เด็กพิเศษเรียนร่วม ซึ่งจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 ได้กล่าวถึง
สิทธิของการศึกษาแห่งชาติ ของคนพิการว่า บุคคลพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
พิเศษ และรัฐต้องจัดการศึกษาให้บุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
 ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญกับเด็กพิเศษเรียนรวม จึงได้ส่งคณะครูเข้ารับการอบรมการ
สอนเด็กพิเศษ ครูจึงมีความสามารถในการสอนเด็กพิเศษทุกคน เพ่ือพัฒนาการศึกษาเด็กที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และเด็กพิเศษทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโรงเรียน (เรียนรวม) ได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 
3 ด้าน คือ การอ่าน การเขียน และการค านวณทางการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับสิทธิตามกฎหมาย 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมำณ   
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จ านวน 75 คน  มีสื่อการเรียนที่เหมาะสมและทันสมัย 

ช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น     
          3.2  เชิงคุณภำพ   

ผลการเรียนของนักเรียนที่พิการ/นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึน 
        
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างานขออนุมัติจัดท า

โครงการนักเรียนเรียนร่วม                   
ประจ าปีการศึกษา 2562 

พฤศจิกายน 
2562 

โรงเรียนวดัหนองตาง ู

นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกลุ 
น.ส.ทักษกร  แก้ววิเชียร 
นายดิฐาปภสัร์  ธนวัฒนานิธิกูล 
น.ส.ศุภวรรณ  สุธัมมา  
นายภิรักษ์สิทธ์ิ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 
น.ส.มณัทิยา  ครุฑมงคล  
น.ส.พิชชาพร โคตรศร ี
น.ส.เพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค  
และคณะคร ู

2 จัดประชุมชี้แจงให้กับครูผู้รับผิดชอบ 
และครูประจ าชั้นทุกคน 

พฤศจิกายน 
2562 

3 ติดตามและด าเนินงานตามโครงการ ตลอดปี 
งบประมาณ 63 

4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2563  น.ส.เพ็ญวรี จันทร์บุญนาค 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 -  งบประมาณรายหัวนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ                                
(2,000 บาท x 15 คน )จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ 

ที ่
รำยกำรใช้งบประมำณ หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน/ผลิตสื่อการสอน - - 21,200 - 
2 ค่าบริการสอนเสริมทางการศึกษา 8,800 - - - 
 รวม 8,800 - 21,200 - 
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 30,000 

 
         หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 



 

 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
1.ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาทักษะ            
การเรียนรู้ของนักเรียนที่พิการ/นักเรียนที่มี
ความจ าเป็นพิเศษสูงขึ้น 

ติดตาม, รายงาน - แบบประเมินการอ่าน 
- แบบประเมินการเขียน 
- แบบสังเกต 

2.ร้อยละของนักเรียนที่พิการ/นักเรียนที่มี
ความจ าเป็นพิเศษได้รับสิทธิตามกฎหมาย 

ติดตาม, รายงาน - แบบติดตาม 
- แบบรายงาน 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโรงเรียน (เรียนรวม) ได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 3 

ด้าน คือ การอ่าน การเขียน และการค านวณทางการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

7.2 นักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย 
  

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

                                                        (นางนภาภสัสร์  ธนาถิรกุล) 
                        ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 

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

                                                         ( นายสชุาติ  เอกปัชชา ) 
                                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

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

                                                           ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
โครงกำร  โครงการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (EBE) 
แผนงำน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี และคณะครูที่สอนรายวิชา  (EBE)  
  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1 และ 3 ทุกตัวชี้วัด และ มฐ.2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว และเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกๆ คน มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา ดั งนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจัดเป็นทักษะที่จ าเป็นยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถดังกล่าวจึงเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงาน
ระดับต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาแบบสองภาษา (English Bilingual 
Education) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนในระดับประถมศึกษาทั้งด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้เนื้อหาสาระควบคู่กันไป อันจะเป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและประชากรของไทยให้เป็นตามมาตรฐานสากล ทางโรงเรียน
วัดหนองตางู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญ
และเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท า
โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (EBE) ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. เพ่ือสนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ  
  - นักเรียนร้อยละ 100 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบสอง
ภาษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ  
  - ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสองภาษาใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  



 

  - ครผูู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผลิตสื่อและใช้สื่อรูปแบบสองภาษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศิลปะเพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6    
 3.2 เชิงคุณภำพ  
  - นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถเรียนรู้ค าศัพท์พ้ืนฐานตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบสองภาษา ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ ได้ดีขึ้นจากเดิม 
  - นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถเรียนรู้ประโยคพ้ืนฐานตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบสองภาษา ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ ได้ดีขึ้นจากเดิม 

 
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 62 โรงเรียนวัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
2 ประชุมคณะครู/ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พ.ย. 62 โรงเรียนวัดหนองตาง ู ผู้บริหารและครผูู้สอน EBE 
3 การจัดการเรียนรู้ (EBE) 

 - แผนการจัดการเรียนรู ้
 - ใบงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 - การผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอน 

ตลอดปีงบ 63 
ห้องเรียน 

ห้องเรียน EBE 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

คณะครูผูส้อน EBE 

4 สรุปรายงานผลโครงการ 30 ก.ย.63 โรงเรียนวัดหนองตาง ู น.ส.ณสุดาและครูผูส้อน EBE 
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น 

1 วัสดุส าหรับผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้   1,000  
รวม   1,000  

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. กำรติดตำมและประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
1 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบสองภาษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศิลปะ 

ประเมิน แบบประเมนิ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
2 ครูผู้สอนใช้แผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบสองภาษาในรายวชิาวทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ศิลปะให้กับนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ประเมิน แบบประเมนิ 

3 ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อและใช้สื่อรูปแบบสองภาษาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะเพื่อให้นักเรียน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6     

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถเรียนรู้ -ทดสอบ -ใบงาน 



 

ค าศัพท์พื้นฐานตามแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสองภาษา 
ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ  
ได้ดีขึ้นจากเดิม 

5 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถเรียนรู้
ประโยคพืน้ฐานตามแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสองภาษา 
ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ  
ได้ดีขึ้นจากเดิม 

- ทดสอบ - ใบงาน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. เพ่ือสนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

ตลอดเวลา 
 

 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                      ( นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 
แผนงำน   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
                                          มีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศุภวรรณ   สุธัมมา              หัวหน้า 
    นางสาวดวงพร    จิตรตระกูลชัย        ผู้ช่วย   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 6 , มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  ให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง
กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้าน
มีอาชีพ มีงานท า คือ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยง
ตนเอง และครอบครัว 

โรงเรียนวัดหนองตางู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีจุดเน้นมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ทักษะวิชาชีพเพ่ือประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคม แต่สภาพปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ ทัศนคติและจิตส านึกต่องานอาชีพ จาก
สภาพปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนวัดหนองตางูจึงถือเป็นภารกิจจ าเป็นในการพัฒนาจุดเน้นด้านอาชีพ
เพ่ือเป็นการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน กระบวนการ และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนในโรงเรียน โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสนใจงาน
อาชีพ และรายวิชาชีพเพ่ิมเติมในโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา  
 โรงเรียนวัดหนองตางูเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ได้มีการจัดท าฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเล็งเห็นที่จะเลือกน าผลผลิตที่มีภายในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน และผลผลิตที่ทางนักเรียนได้ท าขึ้นมา
ยังสามารถน าไปจ าหน่ายให้กับผู้ปกครองและชุมชนในราคาที่ย่อมเยาว์ เพ่ือจะเป็นการสร้างอาชีพให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนวัดหนองตางูแล้ว โดยตัวนักเรียนเองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนจัดท าข้ึนมาภายในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในวิชาชีพ จากผลผลิตที่ได้จากฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

3.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ     
3.1 เชิงปริมำณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 148 คน 

3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และมีทักษะในวิชาชีพ 

จากผลผลิตที่ได้จากฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 80 สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน  

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
     2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินงานกิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 
 
ขั้นตรวจสอบ  
   ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน  
      สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสถานศึกษา 

 
ต.ค.2562 
ต.ค.2562 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2563 
 

มิ.ย. 2563 
 

ก.ย. 2563 
 

โรงเรียนวัด
หนองตางู 

 
คณะครู 

นางสาวศุภวรรณ สุธัมมา   
 

คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 
 
นางสาวศุภวรรณ สุธัมมา 
นางสาวดวงพร จิตรตระกูลชัย 

 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 งบประมาณเรียนฟรี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน) 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ดังนี้ 

ที ่
รำยกำรใช้งบประมำณ หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 2,400 - 600 - 
 รวม 2,400 - 600 - 
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,000 



 

 หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6.ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมนิ เครื่องมือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 
80 มีความรู้และมีทักษะในวิชาชีพ 

- การสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 
80 สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

- การสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     

1. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในวิชาชีพ 
2. สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นอาชีพเพ่ือเกิดรายได้  
4. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 
5. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวศุภวรรณ   สุธัมมา) 
            ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................รับรองโครงการ 
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
แผนงำน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล   

นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์  
นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์  
นางสาวมัณทิยา ครุทธมงคล และคณะครูที่สอนรายวิชาเกี่ยวข้องกับ STEM 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1 และ 3 ทุกตัวชี้วัด และ มฐ.2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง 
สามารถค้นหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและ
โรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่น
ใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  จากความแตกต่างของวิถีชีวิต
ของนักเรียนท าให้เกิดสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนต้องมีการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืนๆ 
(STEM) เพ่ือใช้หลักการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน และน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนวัดหนองตางู จึงได้จัดท าโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
นี้ขึ้นมาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา
ครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของ 
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education 
3. เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ 



 

 - ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนโรงเรียนวัดหนองตางู จัดท าแผนและสื่อการเรียนการสอนโดยปรับ
วิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ด้ำนคุณภำพ 
 - ครูผู้สอนโรงเรียนวัดหนองตางูจัดท าแผนและสื่อการเรียนการสอนโดยปรับวิธีเรียน 

เปลี่ยนวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นจากเดิม  

 - นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 
  
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ ต.ค. 62 โรงเรียนวัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 62 โรงเรียนวัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
3 ด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้

 - การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 - การสร้างสื่อมัลติมีเดีย STEM 
 - การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 
 - การสร้างเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 

ตลอด
ปีงบประมาณ 63 โรงเรียนวัดหนองตาง ู

นายดิฐาปภสัร์ และคณะ
ครูผู้สอน 

4 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีงบ 63 โรงเรียนวัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และผู้เกี่ยวข้อง 
5 สรุปผลรายงานผลการปฏบิัติงาน 30 ก.ย. 63 โรงเรียนวัดหนองตาง ู นายดิฐาปภสัร์ และครูลดาวัลย ์

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 2,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 จัดซื้ออุปกรณ์การสร้างสื่อมัลติมีเดีย/โครงงาน   2,000  

รวม   2,000  
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. กำรติดตำมและประเมินผล 
ที่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
1 การวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล - ประเมินผลจากการปฏบิัติงานจริง - แบบประเมนิ 
2  - การสร้างสื่อมัลติมีเดีย STEM 

 - การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 
- ประเมินผลจากการปฏบิัติงานจริง 
- แบบสอบถาม 

- แบบประเมนิ 
- แบบสอบถาม 

3 การสร้างเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล - ประเมินผลจากการปฏบิัติงานจริง - เครื่องมือวัดประเมินผล 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 



 

1. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ครูประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน และน าผลการประเมินมาปรับ
วิธีการสอน ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถค้นหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยี เพ่ือเข้าสู่ศตวรรษท่ี 
21 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  พัฒนาปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 

แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัด
หนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ.2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2-3, 5 และ มฐ. 1 และ 3 ทุกตัวชี้วัด 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการจัดการ
ศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
แต่ละช่วงชั้น   

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดสรรงบประมาณตลอดจนการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นปฏิบัติจริ งตลอดจน
เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากหากผู้เรียนเรียนรู้
เฉพาะในห้องเรียน อีกท้ังเพ่ือตอบสนองนโยบายคุณภาพของโรงเรียน ให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อ่ืน ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถท างานร่วมกันผู้อื่นได้ นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียน
ดังกล่าวข้างต้นและ ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์  จากข้อมูลของสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ได้สรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนน
วิทยาศาสตร์มีคะแนนต่ ากว่าระดับชาติ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ 
ซึ่งถือว่าคะแนนยังไม่ถึง 50 % กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงตระหนักถึงความส าคัญอย่างมากที่จะเร่ง
ด าเนินการช่วยเหลือให้จัดการเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยเห็นควรด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ฝึกการคิด การวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  



 

ดังนั้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงจัดท าพัฒนาปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ครบทุกข้ันตอนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 
 - วัสดุอุปกรณ์สารเคมีมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 
ขึ้นไป      
3.2 เชิงคุณภำพ 
 - ครูและนักเรียนมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้และค้นคว้าเพิ่มขึ้น 
 - ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจในการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการให้คณะครูรับทราบ ตุลาคม  2562 

โรงเรียนวัดหนองตางู 

นายดิฐาปภสัร์ และครูผูส้อน
วิทยาศาสตร ์

2 ประชุมผูท้ี่เก่ียวข้องร่วมวางแผน พฤศจิกายน 2562 
3 จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ และสารเคมีตาม

รายการที่ได้จากการส ารวจ 
ตลอดปีงบ 63 

4 ด าเนินการเบิก-จ่าย วัสด-ุอุปกรณ์ 
และสารเคม ี

นายดิฐาปภสัร์ และครูผูส้อน 
วิทยาศาสตร ์

5 การนิเทศ ติดตาม  ตลอดปีงบ 63 นายดิฐาปภสัร์ และคณะ 
6 สรุปผลการด าเนนิงาน กันยายน 2563 

นายดิฐาปภสัร์ และน.ส.ดวงพร 
และครผููส้อนวิทยาศาสตร ์

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมาณจากเงินอุดหนุน  จ านวน  20,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด

การใช้งบประมาณดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 วัสดุ-อุปกรณ์    20,000  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   20,000  
หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

6. ระดับควำมส ำเร็จ 



 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ห้องวิทยาศาสตร์มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ใหม่ ๆ และหลากหลายเพ่ิมขึ้น 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
จากเดิม 
3. ระบบการจัดซื้อโปร่งใสตรวจสอบได้ 

1. รายงานการจัดซื้อ 
 
2. การวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

1. หลักฐานการจัดซ้ือ-ใบเสร็จรับเงิน 
 
2. ผลงานนักเรียน แบบทดสอบ 
ข้อสอบ และแฟ้มงาน   
3. หลักฐานการจัดซื้อ  

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยทั้งในห้อง
วิทยาศาสตร์ 

2. ครูและผู้เรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ได้หลากหลาย 
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นจากเดิม 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 



 

โครงกำร  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

แผนงำน  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล  

นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ.1 – 3 ทุกตัวชี้วัด 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับการน าวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในกิจ
กรมการเรียนการสอน โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสนับสนุนให้ผู้สอน
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้ 
และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา 

วิจัยในชั้นเรียน นอกจากจะท าให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่แสดง
ถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย ทางโรงเรียนวัดหนองตางูจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา   
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. เพ่ือน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                   
3. เพ่ือรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 24 คน ที่ท าการสอนจัดท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 เชิงคุณภาพ 
- ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท ารายงานการวิจัยใน

ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 



 

- ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
          - โรงเรียนวัดหนองตางูระบบประกันคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
 
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการให้คณะครูรับทราบ ต.ค. 2562 

รร.วัดหนองตางู 

ผอ.รร, นายดิฐาปภสัร์  
2 ประชุมผูท้ี่เก่ียวข้องร่วมวางแผน พฤศจิกายน 2562 ผอ.รร และผู้เกี่ยวข้อง 
3 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน พบ

ปัญหาจัดท าวิจัยแก้ไขนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ
2563 

ครูผู้สอนทุกคน 

4 จัดน าข้อมูล นิเทศ ก ากบั และ 
ติดตามการด าเนินงาน 

ผู้บริหาร และหัวหน้างาน 

5 สรุปผลการด าเนนิงาน ก.ย. 2563 นายดิฐาปภสัร์ และน.ส.พิชชาพร 
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 ค่าวัสดุ และกระดาษ หมึกปริ้นเตอร์     500  
2 แฟ้มใส่เอกสาร และไส้แฟ้ม    500  

รวม 1,000 บำท 
 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ข้อ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ท าการ

สอนจัดท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน และจดัท ารายงานการวิจัยในช้ันเรียน
อย่างเป็นระบบ ภาคเรยีนละ 1 เรือ่ง 

การท าวิจัยในชั้นเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

รายการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

แบบประเมนิรายการ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท ารายงานการวิจัย

ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
2. ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

          3. โรงเรียนวัดหนองตางูระบบประกันคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
 
 
                                     



 

   (ลงชื่อ)................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
   
 

 



 

โครงการ  โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

แผนงาน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี      หัวหน้า 

ครูปัญญา สระทองแยง, ครูเสกสรร ภูมิสัตย์   ผู้ช่วย 
ครูนพพล  ไชยปัญหา, ครูศุภวรรณ สุธัมมา  
ครูรฐนนท์ พรหมร าไพวงศ์  ครูดิษฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล                                       
ครูดวงพร จิตรตระกูลชัย และ ครูรุจิวรรณ อุดอ้าย   
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  
สอดคล้องมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 3    
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก
เห็นความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้
วิธีสอน  การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะ
ท าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
จัดตั้งงาน   “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดย
ให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม
กับสภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่าง
แห้งหรือตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ  พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถ
ด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆจาก
พระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของ
การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และ
เห็นพ้องต้องกันที่จะสนองราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โรงเรียนวัดหนองตางู  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม
และเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก  โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่
ยังขาดการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร  จึ งมีแนวคิด



 

สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ  ที่มีชีวิต  จัดปลูกตามความ
เหมาะสม  ในสภาพที่คล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพ่ือเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความ
สวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถ
ด าเนินการได้ในพ้ืนที่โรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง  ดี  มีความสุข 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึง
ท้องถิ่น  

2.4 เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 
2.5 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก 
2.6 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
2.7 เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ  

3.1.1 มีพันธุกรรมพืชท้องถิ่น เช่น พืขสมุนไพร  ร้อยละ 75 
3.1.2 มีการท าป้ายชื่อข้อมูลพรรณไม้ สมุดตัวอย่างพรรณไม้ และทะเบียนพรรณไม้

ในโรงเรียน ร้อยละ 75 
3.2 เชิงคุณภำพ  

3.2.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีระบบการจัดท าท่ีชัดเจน 
3.2.2 มีการท าป้ายชื่อข้อมูลพรรณไม้ สมุดข้อมูลพรรณไม้ และทะเบียนพรรณไม้ใน

โรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนมาศึกษา 
3.2.3 มีพันธุกรรมพืชท้องถิ่น เช่น พืขสมุนไพร  ให้นักเรียนมาศึกษา 
3.2.4 มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ชี้แจงและเชิญชวนให้บุคลากรต่าง ๆ 
ในโรงเรียน เห็นความส าคัญของการ

1 พ.ย. 62 ห้องประชุม 
โรงเรียน                 

วัดหนองตางู               
หรือห้องประชุม

-ผู้อ านวยการโรงเรียน 
-ครูณสุดา  สิชฌรังษ ี หัวหน้า 
-ครูปัญญา สระทองแยง,  
-ครูเสกสรร ภูมสิัตย,์  



 

จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
3. วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
ออก ค า สั่ ง แ ต่ งตั้ ง ค ณ ะก รรม ก าร
ด าเนินการและจัดประชุม 
4. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สารสนเทศ -ครูนพพล  ไชยปัญหา,  
-ครูศุภวรรณ  สุธัมมา,  
-ครูรฐนนท์ พรหมร าไพวงศ์                
-ครูดิษฐาปภสัร์ ธนวัฒนานิธิกูล                                     
-ครูดวงพร จิตรตระกูลชัย                   
-ครูรุจิวรรณ อุดอ้าย  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
 ด าเนินการและจัดประชุม    

2. ขั้นด าเนินการ 
1.ส ารวจพันธุกรรมพืชในโรงเรียน 
2.จัดท าทะเบียนพรรณไม้ ป้ายชื่อข้อมูล
พรรณไม้ และสมุดตัวอย่างพรรณไม้ 
3 . จั ดท าส วน พื ชท้ อ งถิ่ น  เช่ น พื ช
สมุน ไพร ตามบริ เวณที่ ได้ตกลงกับ              
คณะทีมงาน 
4.จั ดห าและป ลู ก พื ชท้ อ งถิ่ น  เช่ น                 
พืชสมุนไพร 
5.บูรณาการกับการเรียนการสอนให้เกิด
เกิดข้ึนทุกกลุ่มสาระวิชา 

ตลอด         
ปี

การศึกษา 

สวน                        
พฤกษศาสตร์ 

 
 

ครณูสุดา  สิชฌรังษี  หัวหน้า 
-ครูปัญญา สระทองแยง,  
-ครูเสกสรร ภูมิสัตย์,  
-ครูนพพล  ไชยปัญหา,  
-ครูศุภวรรณ  สุธัมมา,  
-ครูรฐนนท์ พรหมร าไพวงศ์                
-ครูดิษฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธกิูล                                     
-ครูดวงพร จิตรตระกูลชัย                   
-ครูรุจิวรรณ อุดอ้าย 
และครูกลุ่มสาระต่างๆ  

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ข อ ง ง า น               
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการด าเนินงาน 
หลังการแบ่งงาน  

ตลอดปี
การศึกษา 

ห้องสารสนเทศ 
โรงเรียน                   

วัดหนองตางู 

ครณูสุดา  สิชฌรังษี                   
และครูปัญญา สระทองแยง 
 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
จากแผนงาน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีรายละเอีย

ดังนี้ 
ที ่ รายการ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1 ท าป้ายชื่อข้อมูลพรรณไม้บริเวณที่ตกลงกับ

คณะท างาน และท าทะเบียนพรรณไม้ในบริเวณ
เดียวกับท่ีท าป้าย 
- ศึกษาข้อมู ลที่ จะท าใส่ป้ ายชื่ อพรรณ ไม้ 
ประกอบด้วย ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์  
และประโยชน์ เป็นต้น 
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ที่ จะน ามา
ลงทะเบียนพรรณไม ้

  
 
 
 
 
 

1,500 
 

 



 

2 จัดท าสมุดตัวอย่างพรรณไม้  บริเวณเดียวกับที่                  
ท าป้ายชื่อพรรณไม้และท าทะเบียนพรรณไม้ 

  500  

3 น าพรรณไมท้ี่เป็นพืชท้องถิ่นเข้ามาปลูกเพ่ิม 
- ส ารวจจ านวนพรรณไม้ที่เป็นพืชในท้องถิ่น 
- จัดหาพรรณไม้ท้องถิ่น  เช่น พืชสมุนไพร                 
มาเพ่ิมให้ได้ ร้อยละ 75 
- จัดหาดิน หรืออุปกรณ์ในการช่วยท าพ้ืนที่ใน
การช่วยปลูก 

  2,500  

4 การน าไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ   500  
รวม   5,000  

 

 6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินผล 

1 มีพันธุกรรมพืชท้องถิ่น เช่น พืชสมุนไพร 
ร้อยละ 75 

จ าน ว น พั น ธุ ก ร รม พื ช ที่            
เ ป็ น พื ช ท้ อ ง ถิ่ น  เ ช่ น                          
พืชสมุนไพร 

-ส มุ ด บั น ทึ ก พั น ธุ ก ร ร ม                       
พืชท้องถิ่น 
-ภาพถ่าย 

2 มีทะเบียนพรรณไม้หรือป้ายชื่อข้อมูล
พรรณไม้ในโรงเรียน ร้อยละ 75 

จ า น ว น ป้ า ย ชื่ อ ข้ อ มู ล                   
พ ร รณ ไม้  แ ล ะท ะ เบี ย น
พรรณไม้ 

-จ านวนป้ายชื่อข้อมูล                
-ทะเบียนพรรณไม้ 
-ภาพถ่าย 

3 มีข้อมูลพรรณไม้ที่เป็นพืชสมุนไพร ข้อมู ลตั วอย่ างพรรณ พืช
สมุนไพรในโรงเรียน 

สมุดทะเบียนตัวอย่าง                    
พรรณไม้ 

4 มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ
ทุกกลุ่มสาระ 

การจัดการเรียนการสอนของ
ทุกลุ่มสาระที่บูรณาการกับ
สวนพฤกษศาสตร์ 

แผนการสอนที่สอดแทรก
การบูรณาการกับสวน
พฤกษศาสตร์ 

 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีระบบการจัดท าที่ชัดเจน 
7.2 มีพันธุกรรมพืชท้องถิ่น เช่นพืชสมุนไพรร้อยละ 75 
7.2 มีป้ายชื่อข้อมูลพรรณไม้ ทะเบียนพรรณไม้ และตัวอย่างพรรณไม้ในโรงเรียน ร้อยละ 75 
7.3 มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

     ลงชื่อ.................................. ผู้เสนอโครงการ       
               (นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี) 
            ครูค.ศ.1 โรงเรียนวัดหนองตางู 
 

                                       (ลงชื่อ)................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................................................  ผู้อนมุัติโครงการ  
                                                        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
แผนงำน  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล   หัวหน้า 
   นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์   ผู้ช่วย และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  6 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มฐ. 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 

 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23  การจัดการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ  

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่า งมีความสุข 
กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการ
สอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ 
ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2.2 ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.4 เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
2.5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ก าหนด  
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  - นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จ านวน 28 คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  - ครูผู้สอน 28 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 

4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ที ่ กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ ต.ค. 2562 นายดิฐาปภัสร์ และคณะ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 2562 นายดิฐาปภัสร์ และคณะ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ต.ค. 2562 ฝ่ายบริหาร 
4. 
 

กิจกรรมการนิเทศ  
- ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
- นิเทศการสอน 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
ฝ่ายบริหาร/ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ประเมินผล ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 นายดิฐาปภัสร์ และคณะ 
 

5.  รำยละเอยีดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมาณจากเงินอุดหนุน  จ านวน  1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้

งบประมาณดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 กระดาษ A 4     500  
2 หน้าปก แลคซีน   500  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   1,000  
หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

6. ระดับควำมส ำเร็จ 
ข้อ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
1. แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน การนิเทศติดตามจากผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
แบบประเมินรายการ 

2. การนิเทศชั้นเรียน การนิเทศติดตามจากผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบประเมินรายการ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ครูได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถน ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ    

 
 

( ลงชื่อ.)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       ( นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล ) 
                                      ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 



 

 
 
 

( ลงชื่อ.)...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 
 

( ลงชื่อ.)................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร                    พัฒนาการเงิน บัญชี และพัสดุ 
แผนงำน  งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุลและคณะครูฝ่ายงานงบประมาณ    
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ บริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  กลยุทธ์ที่ 6  
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มาตรฐานที่ 8 

 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ การ
บริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงิน
และพัสดุเป็นงานพิเศษ 

ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ อีกท้ังการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างงาน
บริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ    

โรงเรียนวัดหนองตางู จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน และพัสดุ เพ่ือพัฒนาระบบ
การท างาน ซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  และงานพัสดุ  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงาน
ของทุกกลุ่มงาน ทุกฝ่าย   ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 .เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

สัมพันธ์กัน  
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 ด้ำนปริมำณ  

3.1.1  ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็น
ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 

3.1.2  ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี 
และพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดใน
ระดับดี 

 3.2 ด้ำนคุณภำพ   
โรงเรียนวัดหนองตางูมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 



 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนงานเสนอโครงการ 1 ต.ค. 62 - นางนภาภัสสร์   ธนาถิรกุล       
2.ขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค. 62 - นางนภาภัสสร์   ธนาถิรกุล       
3. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานการเงิน บัญชี พัสดุ พ.ย. 62 – ก.ย. 63 10,000 นางนภาภัสสร์   ธนาถิรกุล       
4. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ 
พัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 

30 ก.ย. 63 - 
นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล       

5. นิเทศติดตาม ประเมิน  30 ก.ย. 63 - นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล       
6. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการประจ าปี 30 ก.ย. 63 - นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล       

รวมงบประมำณเป็นเงิน 10,000  
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
        1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 
6. งบประมำณ   
        งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
        รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานการเงิน บัญชี พัสดุ - 10,000 - 

รวม - 10,000 - 
         หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

7.  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้อง
ตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย 
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

 
ประเมินผล 

สังเกต 
ส ารวจ 

 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินผล 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ 
การเงิน การบัญชี และพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย 
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- งานซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ

สถานศึกษา 

 
 
 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 
 

สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 

 
 
 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 

ด้านคุณภาพ 
       โรงเรียนวัดหนองตางู มีระบบงานการเงิน  การบัญชี และ
พัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

8  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนวัดหนองตางู มีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
 
                                    ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  
            ( นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล ) 
                ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
          ลงชื่อ................................................................รับรองโครงการ 
             ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
        ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 



 

โครงกำร                      สาธารณูปโภค 
แผนงำน   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร, นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล, 
                                          นางสาวมัณฑิยา  ครุฑธมงคล, นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 
2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   6 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
     โรงเรียนวัดหนองตางู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียนซึ่งมีนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมากจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น แต่
โรงเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ภายในโรงเรียน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่า
โทรศัพท์สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทั้งสิ้น ซึ่งในแต่ละปีการศึกษานั้นจ าเป็นต้องใช้เงิน
จ านวนมากในการาบริหารจัดการในส่วนนี้จึงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ไว้เพ่ือการบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยดี  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
     ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองตางูตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคเพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคข้ึนในโรงเรียนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าไฟฟ้า  โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหาร จัดการค่าสาธารณูปโภค 

2.2  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3  เพ่ือวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเกิดการประหยัดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากัด   
      ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
      3.1  ด้ำนปริมำณ 
            จัดสรรค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ได้อย่างเพียงพอ  
     3.2  ด้ำนคุณภำพ 
           3.2.1  การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
           3.2.2  การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 
 



 

 

4.  วิธีด ำเนินกำร 
     4.1  ส ารวจค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ได้อย่างเพียงพอ 
     4.2  ประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคท่ีจะใช้ในปีงบประมาณ 2563       
     4.3  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
     4.4  ด าเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือน      
     4.5  สรุป  ประเมินผล  รายงาน 
 
 

5.  ปฏิทินปฏิบัติงำน 
ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

เขียนโครงการเสนอของบประมาณ 
เสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ 
ด าเนินการตามโครงการ 
ติดตามและประเมินผล 
สรุปและรายงานผล 

ต.ค. 62 
ต.ค. 62 

ต.ค. 62 –  ก.ย. 63 
ก.ย. 63 
ก.ย. 63 

 
 

360,000 

ครทูักษกร แก้ววิเชียร
และคณะ 

 
6.งบประมำณ 
 งบด าเนินการงานงบประมาณ  จ านวน  360,000  บาท 
 
7.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

การใช้งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ  
ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หมายเหตุ 

1.ค่าสาธารณูปโภค 
 

- 360,000 - - ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ รวม - 360,000 - - 

                                                                       
8. กำรติดตำมและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องวัดและประเมินผล 
1. มีสาธารณูปโภคใช้อย่างสะดวก 
2. การบริหารจัดการ และกระบวน 
การเรียนการสอน ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

-  การสรุปและรายงานผล -  แบบรายงาน 

 
 
 
 
 



 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    9.1  มีเงินงบประมาณในการจัดค่าสาธารณูปโภคใช้ในการบริหารจัดการ 
    9.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด   
 

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

                            (นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร)  
                                 ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 

      ลงชื่อ................................................................รับรอง
โครงการ 
                ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
   
          ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติ
โครงการ 
                ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 

 
 
 
 



 

 

โครงกำร  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
แผนงำน  1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์  หัวหน้า 

นางสาวมัณทิยา  ครุทธมงคล  ผู้ช่วย 
หัวหน้าบริหารงานต่างๆ และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู   

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงกำร ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  1 และ 2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ 1 – 3  
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ

องค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  
สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้
และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 และประจ าปีการศึกษา 2562-2563   ของโรงเรียนวัดหนองตาง ู
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนวัดหนองตางู 
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารงานในโรงเรียนวัดหนอง

ตางู เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 



 

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 32 คน เป็นเวลา 2 วัน  

3.1.2 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 5 เล่ม    
 
3.2 เชิงคุณภำพ 
 โรงเรียนวัดหนองตางู  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

(วัน/
เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน(plan) 1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้ง
คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.62 นายรฐนนท์  พรหมร าไพ
วงศ์ 

2.ด าเนินการ(Do) 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
และประจ าปีการศึกษา 2562  
3. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 และประจ าปีการศึกษา 2562 

ต.ค.62 คณะกรรมการงาน
แผนงาน 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2563 และประจ าปีการศึกษา 
2563 

ก.ย..63 นายรฐนนท์  พรหมร าไพ
วงศ์ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

4. สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย..63 นายรฐนนท์  พรหมร าไพ
วงศ์ 

 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
จ านวนเงิน 10,000 บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทห้าสิบถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรใช้จ่ำย 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ หมำยเหตุ 
1 - ค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท จ านวน 32 คน  

- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท 4 มื้อ จ านวน 32 คน 
- ค่ากระดาษท าเอกสาร ในการจัดท าและสรุป 
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร การจัดท าและสรุป 

 5,120 
3,840 

 
740 

 
 

300 
 

 

รวม 10,000 บำท 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 

1 เพ่ือปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการใช้ การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 



 

ในการบริหารงานในโรงเรียนวัดหนองตางู   
2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ

และแนวทางในการบริหารงานใน
โรงเรียนวัดหนองตางู เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

การตรวจสอบ 
 

แบบตรวจสอบ 
 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนวัดหนองตางู  สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  
จังหวัด และ ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

( ลงชื่อ.)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           ( นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ ) 
                                      ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองตางู 
 

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

                                            ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 

( ลงชื่อ.)................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 



 

โครงกำร   บริหารจัดการสู่องค์กรยุคใหม่ 

แผนงำน   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่      มฐ.1-3 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการของระบบพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2560 – 2564 เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในองค์กร โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรร
มาภิบาล เช่น พัฒนาระบบการบริหารเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี พัฒนาระบบ
บริหารวิชาการที่ดี และพัฒนาระบบบริหารทั่วไปที่ดี ตลอดจนการสื่อสารสารสนเทศในองค์กร ซึ่งมุ่ง
พัฒนาโครงสร้างและระบบการท างานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ้ าซ้อน ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการยึดประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการบริหารขององค์กรในทุกฝ่าย
ของการท างาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในองค์กร เพ่ือมุ่งให้ เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานในฝ่ายประทับใจ
ผู้รับบริการ และปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลดังนั้น โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 การจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียน จึงประกอบด้วย การ
พัฒนากิจกรรมฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ ฝ่าย
บริหารทั่วไปและฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน       
  
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
งบประมาณและประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไปและงานบุคคล และฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2.2 เพ่ือการให้บริการที่ดีกับองค์กร 
 2.3 เพ่ือการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ฝ่าย เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 ร้อยละ 90 มีการบริหารที่ดีในงานทั้ง 4 ฝ่าย 
  3.1.2 ร้อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในงานทั้ง 4 ฝ่าย 



 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
  3.2.2 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
จ านวนเงิน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรกำรใช้งบประมำณ 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ หมำยเหตุ 
1 
2 

งานธุรการ 
ชุดอุปกรณ์ช่อมแซม 

  10,000 
10,000 

ขอถัวจ่ายทุก
รายการ 

รวมทั้งสิ้น   20,000  
 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    7.1 นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์ 
    7.2 คณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
7. กำรติดตำมผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.มีวัสดุเพียงพอต่อการบริหารจัดการ สอบถาม แบบสอบถาม 
2.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สอบถาม แบบสอบถาม 
3.มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารอย่างมี
ระบบ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาคณะครูและผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศ 

พ.ย. 2562  
นางสาวลดาวัลย์  

ทิพย์วงค์ 
2. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อมา
ทดแทนที่ช ารุด 

ธ.ค. 2562 
 
 

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการที่ได้
วางแผนไว้ 

ธ.ค. 2562  งานพัสดุโรงเรียน 

4. ด าเนินงานตามโครงการ โดยการเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด/ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีงบ 63 20,000 นางสาวลดาวัลย์  
ทิพย์วงค์ 

 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ส.ค. 2563  



 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        8.1 โรงเรียนวัดหนองตางูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 
        8.2 โรงเรียนวัดหนองตางูมีพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
        8.3 โรงเรียนวัดหนองตางูมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารอย่างมีระบบ 
 
 
 
 

      ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           ( นางสาวลดาวัลย์  ทพิย์วงค์ ) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยจ้างโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ 
                                        (  นายสุชาติ  เอกปัชชา  ) 
                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (  นายสุชาติ  เอกปัชชา  ) 
                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร                    ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงำน  กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา  หัวหน้า 
   นางสาวมัณทิยา  ครุทธมงคล ผู้ช่วย 
   นางรัตนา  พรมสุ  ผู้ช่วย 
   นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์  ผู้ช่วย 
   นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ ผู้ช่วย 
   นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร ผู้ช่วย 
   นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี ผู้ช่วย 
   นายเสกสรร  ภูมิสัตย์  ผู้ช่วย 
   นางสาวชุติมา  กันสุ่ม  ผู้ช่วย 
   นายนพพล  ไชยปัญหา ผู้ช่วย  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่ 3 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มาตรฐานที ่1-3 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  ให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท า ในสิ่งที่ควรจะเป็น 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง
กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้าน
มีอาชีพ มีงานท า คือ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยง
ตนเอง และครอบครัว 

การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลัง
ส าคัญ เป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคคลภายนอก และหน่วยงานอ่ืน  อีกทั้งยังได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 



 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา บุคลากรภายนอก และหน่วยงานอื่น 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
 

3.  เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 114 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 148 คน 

3.2 เชิงคุณภำพ     
1. ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอก และหน่วยงานอื่น ได้ใช้แหล่งเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองตางู เป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของโรงเรียน 
 

4. วิธีด ำเนินกำร 
ที ่ รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

ฐานการเรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้  
1.1 ฐานการเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร  
1.2 ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล  
1.3 ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า   
1.4 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
1.5 ฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 
     - ผักกางมุ้ง 
     - มะนาววงบ่อ 
     - หนองตางูพาสาน 
     - ไฮโดรโปนิค 
1.6 ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ 
     - น้ าหมักชีวภาพ 
     - ปุ๋ยหมักจากใบไม้ 
1.7 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกร  
1.8 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
1.9 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

ต.ค. 62 
 

- ผอ.รร. 
นางสาวศุภวรรณ  สุธัม
มา 
นางสาวมัณทิยา ครุทธ
มงคล 
นางรัตนา   พรมสุ 
นางสาวรัชดาภรณ์  
สมบูรณ์นางสาวทักษกร  
แก้ววิเชียร 
 
นายรฐนนท์  พรหมร าไพ
วงศ ์
นางสาวรุจิวรรณ   อุด
อ้าย 
นางสาวเกศราภรณ์  
อุทัยชิน 
นายดิฐาปภัสร์  ธน
วัฒนานิธิกูล 



 

ที ่ รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 
นางสาวณสุดา  สิชฌ
รังษี 
นางสาวพิชชาพร  โคตร
ศร ี
นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
  
นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 
นายนพพล  ไชยปัญหา 

2. คณะท างานแต่ละกิจกรรมมีการประชุม 
 2.1 จัดเตรียมแบบบันทึกการออมทรัพย์ส าหรับ
นักเรียนทุกชั้นเรียน 
 2.2 จัดเตรียมแบบบันทึกการรับซื้อขยะรีไซเคิล
และจัดหาที่เก็บขยะรีไซเคิล 
2.3 จัดซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าตลอดปี 
2.4 จัดซ้ือพันธุ์กบและอาหารกบตลอดปี 
2.5 จัดหาเมล็ดพันธุ์ผักตามฤดูกาล และจัดซื้อวัสดุ
ส าหรับปรับสภาพดินในแปลงปลูกผักและมะนาว
วงบ่อตลอดปี  
 2.6 จัดซื้อวัสดุส าหรับจัดท าปุ๋ยอินทรียต์ลอดปี 
  
 2.7 จัดซื้อพันธุ์สุกร และอาหารสุกรตลอดปี 
 2.8 จัดซื้อพันธุ์ปลา และอาหารปลาตลอดปี       
 2.9 จัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่ อาหารไก่ และวัคซีนตลอดปี 

ต.ค. – 
พ.ย.62 

5,000 นางสาวศุภวรรณ  สุธัม
มา  
นางสาวมัณทิยา ครุทธ
มงคล 
 
นางรัตนา   พรมสุ 
 
นางสาวรัชดาภรณ์  
สมบูรณ์นางสาวทักษกร  
แก้ววิเชียร 
นายรฐนนท์  พรหมร าไพ
วงศ ์
นางสาวรุจิวรรณ   อุด
อ้าย 
นางสาวเกศราภรณ์  
อุทัยชิน 
นางสาวณสุดา  สิชฌ
รังษี 
นางสาวพิชชาพร  โคตร
ศร ี
นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
  
นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 
นายนพพล  ไชยปัญหา 

3. คณะท างานแต่ละกิจกรรมลงมือท างานตาม
กิจกรรม 
3.1 การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ย. 62 
- ก.ย. 63 

- นางสาวศุภวรรณ  สุธัม
มา  
และคณะครู 



 

ที ่ รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 3.2 การแทรกในกิจกรรมของแต่ละรายวิชา เช่น 
วิชาการการงานอาชีพ วิชาสังคมศึกษา วิชา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

4. คณะท างานด าเนินจัดท าระบบฝากเงินและรับฝาก
เงินให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน 

พ.ย. 62 
- ก.ย. 63 

- นางสาวมัณทิยา ครุทธ
มงคล 
และคณะครู 

5. คณะท างานเก็บผลผลิตจากฐานการเรียนรู้การ
เพาะเห็ดนางฟ้า ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบในบ่อ
ซีเมนต์ ฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 
ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฐานการเรียนรู้
การเลี้ยงปลาในกระชัง ให้แก่โรงครัวและสหกรณ์
โรงเรียน 

พ.ย. 62 
- ก.ย. 63 

- นายรฐนนท์  พรหมร าไพ
วงศ ์
นางสาวเกศราภรณ์  
อุทัยชิน 
นายนพพล  ไชยปัญหา 
และคณะครู 

6. คณะท างานฐานการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ น าผลผลิต
ให้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ฐาน
การเรียนรู้การเลี้ยงสุกร ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 

พ.ย. 62 
- ก.ย. 63 

- นางสาวณสุดา  สิชฌรังสี 
นางสาวศุภวรรณ  สุธัม
มา 
และคณะครู 

7. คณะท างานจ าหน่ายผลผลิตจากฐานการเรียนรู้การ
เลี้ยงสุกรให้แก่พ่อค้า 
 

พ.ย. 62 
- ก.ย. 63 

- นายเสกสรร  ภูมิสัตย์ 
และคณะครู 

8. การติดตามประเมินผล ก.ย. 63 - นางสาวศุภวรรณ  สุธัม
มา 
และคณะครู 

9. สรุปและรายงานผล ก.ย. 63 - 

รวมงบประมำณเป็นเงิน 5,000 บำท  
 

5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 งบประมาณเรียนฟรี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ - - 5,000 - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 5,000  
 หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

6.กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล 

1. ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

การสังเกต 
 

แบบสังเกต 



 

2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอก และ
หน่วยงานอื่น ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองตางู เป็นแหล่งเรียนรู้ 

การบันทึก 
 

แบบบันทึก 
 

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     
1. นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู  มีสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปสู่ครอบครัวได้ 

 
   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางสาวศุภวรรณ   สุธมัมา ) 
            ต าแหน่ง  ครคู.ศ.1 โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ.................................................................รับรองโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร                    โรงเรียนปลอดขยะ 
แผนงำน  กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางรัตนา  พรมสุ  หัวหน้า                
            นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา  ผู้ช่วย 
   นางสาวพิชชาพร  โคตรศรี  ผู้ช่วย 
   นางสาวปิยนาฏ  ปั้นนาค  ผู้ช่วย 
   นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค ผู้ช่วย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  3 
สอดคล้องมำตรฐำนที่ มาตรฐานที ่1 - 3 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมีขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ 
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งจากการส ารวจขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนพบว่า มีขยะ
ประเภทขยะรีไซเคิลมากที่สุด ท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณขยะมาก และการที่มีปริมาณ
ขยะรีไซเคิลในโรงเรียนจ านวนมาก เนื่องมาจากทุกคนในโรงเรียนยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของขยะที่
มีผลท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเท่าที่ควร และยังไม่ตระหนักถึงว่าขยะสามารถแปรเปลี่ยนเป็น
มูลค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับทุกคนในโรงเรียนได้เห็นถึงความส าคัญ
ของขยะที่อาจส่งผลที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนจึงจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมา เพ่ือให้สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนจนกระท่ังท าให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
 “ธนาคารขยะรีไซเคิล” เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ท าให้ทุกคนในโรงเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลเพ่ือน ามาฝากให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ือให้นักเห็นคุณค่าว่าขยะมีมูลค่า สามารถสร้าง
รายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับตนเองได้ ซึ่งส่งผลท าให้ทุกคนในโรงเรียนด าเนินการแยกขยะรีไซเคิลอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อทุกคนในโรงเรียนมีจิตส านึกที่จะน าวิธีการ Reduce คือการลดปริมาณขยะ  และ 
Reuse การน าขยะมาใช้ซ้ า ซึ่งเมื่อทุกคนใช้วิธีการจัดการขยะ 3R ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle 
มาใช้ร่วมกันและด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ขยะภายในโรงเรียนลดลงจนกระทั่งกลายเป็น
โรงเรียนปลอดขยะในที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
2 เป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนและชุมชน  
3 เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน 
 

3.  เป้ำหมำย  
            3.1 เชิงปริมำณ     

1. นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูร้อยละ 80 รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนและชุมชน  



 

2. ปริมาณขยะภายในโรงเรียนและชุมชนลดลงร้อยละ 80 
            3.2 เชิงคุณภำพ     

1. นักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
2   นักเรียนรู้จักสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ  

 
 

4. วิธีด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ วางแผนการปฏิบัติงาน 
ต.ค. 62 

 
 

นางรัตนา พรมส ุ
และคณะครู 

2 ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดปี
การศึกษา 63 1500 

นางรัตนา พรมส ุ
คณะครูและนักเรียนแกน
น าธนาคารขยะรีไซเคิล 3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63 

4 ก ากับติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63 500 
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,000  

 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 งบประมาณเรียนฟรี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ - - 2,000 

รวม - - 2,000 
         หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบง่ช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูร้อยละ 80 รู้จักวิธีการ
คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
ชุมชน 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     
1. นักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
2. ปริมาณขยะภายในโรงเรียนและชุมชนลดลง 

 
 
 
 
 



 

 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางรัตนา พรมสุ) 
            ต าแหน่ง  ครคู.ศ.1 โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................รับรองโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงกำร   งานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม 

ชื่อแผนงำน            ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม  
                     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวชุติมา  กันสุ่ม   หัวหน้า 
    นางสาวทักษกร    แก้ววิเชียร  ผู้ช่วย 
    นางสาวดวงพร    จิตรตระกูลชัย  ผู้ช่วย   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 และ 3 
สอดคล้องมำตรฐำนที ่                  มาตรฐานที่ 2 ตัวบง่ชี้ที่ 3 มาตรฐานที่ 6 ตวับ่งชี้ที่ 1-3 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การส่งเสริมด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างถาวรเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน  เพ่ือวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพ
ตั้งแต่เริ่มแรกให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที่คุกคามสุขภาพตลอดไปอันจะน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่
ยั่งยืนตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 ที่ว่า “สุขภาพเป็นพื้นฐานของชุมชน”  

งานอนามัยโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสุขภาพนั้นหมายถึงสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต โครงการงานอนามัยโรงเรียน และโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีของเยาวชนไทย ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งถ้าคนไทย
มีสุขภาพที่ดีตั้งแต่เด็กก็จะส่งผลต่อไปในอนาคตข้างหน้า 

ดังนั้นทางโรงเรียนวัดหนองตางู  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมงานอนามัย/ทันตกรรมโรงเรียนขึ้น
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพทางช่องปาก และสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดหนองตา
งูต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือพัฒนางานอนามัย/ทันตกรรมโรงเรียน 
2.2. เพ่ือพัฒนาให้สามารถผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     
2.3. เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนในกรณีเจ็บป่วย

หรือได้รับอุบัติเหตุ 
2.4. เพ่ือจัดหาวัสดุในการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2.5. เพ่ือทดสอบสมรรถภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนักเรียน 
2.6. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน 



 

3.2 เชิงคุณภำพ 
      3.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุก

คนได้รับบริการจากห้องพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ   
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุก

คนได้รับการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง  และมีภาวะโภชนาการในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  80 
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุก

คนได้รับการวัดสมรรถภาพทางกายอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 

4.  กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน  
     1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
     2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. วางแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 

กับงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและงานทันตกรรม 
     3. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
   - ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
   - จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 
   - จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดห้องพยาบาล  
   - วัดสมรรถภาพทางร่างกาย 
ขั้นตรวจสอบ  
     ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
      ต.ค. 62 
      ต.ค. 62 

 
พ.ย. 62 
พ.ย. 62 

 
 

ตลอดปีงบ 63 
ธ.ค.  62 

ตลอดปีงบ 63 
พ.ค. 63 

 
 
 

ตลอดปีงบ 63 
30  ก.ย. 63 

 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนวัด
หนองตางู 

 
นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 
นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 

นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 

 
 
 
 

ครูประจ าชั้นทุกระดับชั้น 
นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 

 
 นายนพพล ไชยปัญหา 
นายปัญญา สระทองแยง 

 

นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 งบประมำณอุดหนุน จ ำนวน 9,000  บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) 

ที ่
รำยกำรใช้งบประมำณ หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1 เวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล - - 6,500 - 
2 อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องพยาบาล - - 1,500 - 
3 อุปกรณ์วัดสมรรถภาพทางร่างกาย - - 1,000 - 
 รวม - - 9,000 - 
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 9,000 

 หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 



 

6.ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
– มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ 

- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง 
- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
– มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนได้รับการชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง  และมีภาวะโภชนาการใน
เกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  80 

- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง 
- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
– มั ธยมศึ กษ าชั้ น ปี ที่  3 ทุ กคน ได้ รั บ การวั ด
สมรรถภาพทางกายอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

- ประเมินผลการจากการปฏิบัติการ     
ทดสอบสมรรถภาพจริง 

-เครื่องมือวัดสมรรถภาพ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนวัดหนองตางู สามารถด าเนินงานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรมและวัดสมรรถภาพร่างกายของ

นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพทางช่องปาก และสุขภาพจิตที่ดี และโรงเรียน
ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            นางสาวชุติมา  กันสุ่ม 
                   ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ........................................................ผู้รับรองโครงการ 
                 ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
             ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                      ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 



 

โครงกำร  พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส่งเสริมทักษะด้าน ICT และ DLIT 
แผนงำน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง  
   ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ.1-3 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมากและระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อม 
ต่อด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกันระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าและมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของส านักงาน
ให้มีความทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็วระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงานมาใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพ่ือช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมู ล (Data processing) 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
ลดขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อนการท างานช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว
สามารถปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆการน าระบบสารสนเทศมาปรับใช้จริงในองค์กร จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องสอดคล้องกับระบบการด าเนินงานขององค์กรโดยค านึงถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยี
อย่างชาญฉลาดยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันให้ที่ดีขึ้น
ลดขั้นตอนการท างาน ลดการท างานซ้ าซ้อน และลดความผิดพลาดการจากการท างานของคนการน า
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานท าให้สามารถลดต้นทุนในการ
ปฏิบัติงาน 
      โรงเรียนวัดหนองตางู ได้ให้ความส าคัญที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้กับ
การเรียนการสอน  และการบริหารของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อ
สังคมภายนอกดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เปลี่ยนแปลงเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นเพ่ือน าระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และ
สะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บการสืบค้นข้อมูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารงานของ
โรงเรียน 
 
 
 



 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กรการเรียนการสอน 
และการบริการทางวิชาการ 
          2.2 เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการและระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุง 
  3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุง 
  3.2.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 
4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

จ านวนเงิน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำรกำรใช้งบประมำณ 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ หมำยเหตุ 
1 
2 

Keyboard and Mouse 5 ชุด 
Mouse 3 อัน 

  1,800 
400 

 

3 
4 
 

 5 
 6 
 

RAM DDR2(667) 2GB.  
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004) 
Original  
หมึกเติม Epson L220 CMYK 
Hard Disk PC SATA-III (1 TB) 

  3,600 
200 

 
1,200 
2,800 

รวมทั้งสิ้น   10,000  
 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาคณะครูและผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ 

พ.ย. 2562  
นางสาวลดาวัลย์  

ทิพย์วงค์ 
2. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือมาทดแทนที่ช ารุด 

ธ.ค. 2562 
 
 

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ ธ.ค. 2562  งานพัสดุโรงเรียน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ โดยการเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด/ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีงบ 63 10,000 นางสาวลดาวัลย์  
ทิพย์วงค์ 

 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 2563  



 

6. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    7.1 นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์ 
    7.2 คณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
7. กำรติดตำมผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุง สอบถาม แบบสอบถาม 
2.โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่ว
บริเวณโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        8.1 โรงเรียนวัดหนองตางมีระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร
การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 
        8.2 โรงเรียนวัดหนองตางูมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศส าหรับ
สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
 
 
 

      ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           ( นางสาวลดาวัลย์  ทพิย์วงค์ ) 

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ 
                                               (  นายสุชาติ  เอกปัชชา  ) 
                                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (  นายสชุาติ  เอกปัชชา  ) 
                                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร                      สภานักเรียนวิถีประชาธิปไตย  
แผนงำน   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์             หัวหน้า 
     นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์  ผู้ช่วย 
    นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ผู้ช่วย 
    นายนพพล   ไชยปัญหา   ผู้ช่วย 
    คณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มฐ.ที ่1 – 3 ทุกตัวชี้วัด   
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทย  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ซึ่ง

ในปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและ
วิธีการด าเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาคเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและอ านาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ฝึกให้รู้จักเคารพ รักษาสิทธิหน้าที่ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืนวิถีประชาธิปไตย ในโรงเรียนหมายถึง  การน าเอา
หลักการประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  จนเป็นนิสัยในชีวิต มีหลักอยู่ 3 ด้านดังนี้ 1.ด้าน
คารวะธรรม 2.ด ้านสามัคคีธรรม 3.ด้านปัญญาธรรมและในการบริหารงานขององค์หนึ่งๆ ต้องมีตัวแทน
ของการบริหารงานเพ่ือให้งานนั้นประสบผลส าเร็จในองค์กรโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน ที่จะต้องมีตัวแทน
ของการบริหารงานโดยตัวแทนของนักเรียนก็มีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาสถาบันโรงเรียนเพราะเป็นผู้ที่
ได้รับผลโดยตรงจากโรงเรียน  แต่การที่จะเลือกคนจากจ านวนมากมาเพ่ือเป็นตัวแทนทางความคิดนั้นเรา
ต้องค านึงถึงหลักของการมีส่วนร่วมโดยใช้การเลือกตัวแทนเข้ามาตามหลักของประชาธิปไตยซึ่งจะฝึกให้
นักเรียนได้เรียนรู้มีประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพ่ือในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ ดีของชาติ
บ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนจึงเกิดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีส่วนกับการบริหารโรงเรียน และอีกทั้งยังประโยชน์ให้ผู้เรียนเข้าหลักของประชาธิปไตยมากข้ึน
เพ่ือน าไปใช้ในการเป็นหลักการด าเนินชีวิตที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคตอันใกล้ 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีส่วนร่วมกิจกรรมในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 



 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 
 

3. เป้ำหมำย  
 3.1 ด้ำนปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยเคารพรักษาสิทธิ  

หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น  
 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ วางแผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 62 
 

 
นางสาวรัชดาภรณ์ สมบรูณ ์

และคณะครู 
2. ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงาน  

ตลอดปี
การศึกษา 63 โรงเรียนวัด

หนองตางู 

นางสาวรัชดาภรณ์ 
สมบูรณ์ 

และคณะครู 

- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมดีเจจูเนียร์ 
- กิจกรรมเด็กดีศรีชมพูแสด 
3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63 
4. ก ากับติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน 30 ก.ย. 63 

 
5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมาณเงินเรียนฟรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
หมวดค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1. แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ วางแผนการปฏิบัติงาน 

  3,000 

 

2. ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงาน  
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมดีเจจูเนียร์ 
- กิจกรรมเด็กดีศรีชมพูแสด 
3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
4. ก ากับติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  3,000 บำท  
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 1 ตุลาคม 2562 –  30  กันยายน 2563 

 



 

 
 
 
 

7. ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

     

 8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีส่วนร่วมกิจกรรมในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
8.2 นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8.3 นักเรียนมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 

 
 

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

                                  (นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์) 
                               ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 

              ลงชื่อ..................................................ผู้รับรองโครงการ 
                                   (นายสุชาติ  เอกปัชชา) 

           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 

             ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายสุชาติ  เอกปัชชา) 

              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร                      การแข่งขันกีฬานักเรียน 
แผนงำน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายนพพล ไชยปัญหา 
    นายปัญญา สระทองแยง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 ทุกตัวชี้วัด 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้การเรียนการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ เป็นสิ่งจูงใจ ท าให้นักเรียนขาดเรียนน้อยลง นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับและชมเชยผู้มีความสามารถกว่า 
          สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนได้หลากหลาย กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ส่งเสริมผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถตอบสนองความสามารถพิเศษ 
และความถนัดของผู้เรียนให้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพได้ ประกอบกับในปีที่ผ่านมาจากการประเมินผล
โครงการนี้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างสูง  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับครู เพ่ือน และบุคคลทั่วไป 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 

สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความมั่นใจและให้เกียรติผู้อื่น 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดความสามารถด้านกิจกรรมกีฬา/นันทนาการ 

 
3. เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 

3.1  เชิงปริมำณ 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 451 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแข่ง

กีฬา 
3.2  เชิงคุณภำพ 

นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออกตามความถนัด ยึดมั่นในกติกา มีน้ าใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  
รู้อภัย  
 
 
 
 



 

 
4. กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

 
5. งบประมำณ 
    งบประมาณเงินเรียนฟรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
    รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น 
1. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 

- เหรียญรางวัล 420 เหรียญๆ ละ 17 บาท 
- ค่าวัสดุท าสนามแข่งขัน 
- ค่าวัสดุด าเนินงานของ 4 กลุ่มสี 
- ค่าน้ าดื่ม, น้ าแข็ง ตลอดการแข่งขัน 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กฬีา 
- ค่าเครื่องเสียง 

  
 
 
 
1,000 
 
3,000 

 
7,140 
1,260 
20,000 

 
2,600 

 

 

รวม  4,000 31,000  
2. กิจกรรมกีฬาสีกลุ่มโรงเรียน   3,000  
3. จัดสรรอุปกรณ์กีฬา   1,000  
4. หนึ่งกีฬาในฝัน   1,000  

รวม   40,000  
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร    
        ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
7. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
นักเรียนทุกระดับชั้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม สอบถาม แบบสอบถาม 
นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม ความพึงพอใจ แบบความพึงพอใจ 

 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินกิจกรรม  ต.ค. 2562 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อมอบหมายงาน พ.ย. 2562 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 
1. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ส.ค. 2563 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 

- กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมกีฬาสีกลุ่มโรงเรียน 
- จัดสรรอุปกรณ์กีฬา 
- หนึ่งกีฬาในฝัน 

  ส.ค. 2563  นายนพพล ไชยปัญหา 
นายปัญญา สระทองแยง 
และคณะครู 

4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   ก.ย. 63 โรงเรียนวัดหนองตางู นายนพพล ไชยปัญหา 



 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป 
8.2 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 

สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
8.3 นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความม่ันใจและให้เกียรติผู้อ่ืน 
8.4 นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดความสามารถด้านกิจกรรมกีฬา/นันทนาการ 

 
           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

  (นายนพพล ไชยปัญหา) 
ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 
 

                (ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายสุชาติ  เอกปัชชา) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 

               (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร   สืบสานประเพณีวัฒนธรรม (วันส าคัญ) 
แผนงำน            ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 25623 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   4 
สอดคล้องมำตรฐำนที่      1 ข้อ 2.4 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จากหลักการและเหตุ ผลดังกล่าว และการที่สังคมมี การ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คนในสังคมมี ความพฤติ กรรมในเรื่องความดี เสื่อมลง   

เนื่องจากในรอบหนึ่งปีประเทศไทยมีวันส าคัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์
ส าคัญด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การศาสนา และบุคคลส าคัญของชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
ซึ่งจ าเป็นอย่างที่หน่วยงานของรัฐและประชาชนชาวไทยจะต้องเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันส าคัญของไทย
โดยตลอด เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และผืนแผ่นดินไทย โรงเรียนเป็นหน่วยงาน
ของรัฐจึงต้องจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกครั้งทั้งในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น ๆ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมประเพณีและวันส าคัญต่างๆ ของไทย 
2.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้  เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทย 
3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เข็มแข็ง 

 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ   

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 451  
คน   เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

3.2 เชิงคุณภำพ   
3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ ของไทย 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของวันส าคัญตามวัฒนธรรม ประเพณีไทย  

และภูมิปัญญาไทย 



 

                     3.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
ภูมิปัญญาไทย 
4. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ 1 พ.ย. 62  นางสาวเกศราภรณ์ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 

- วันวชิราวุธ (ร.6) 
- วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 
- วันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินีสุทิดา 
- วนัไหว้ครู 
- วันสุนทรภู่ , วันต่อต้านยาเสพติดโลก,      
วันภาษาไทย 
- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
- วันเข้าพรรษา 
- วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ   
   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันประชุมผู้ปกครอง 
- วันส าเร็จการศึกษา 
- ไหว้ครูดนตรี 

 
    25 พ.ย. 62 

    ม.ค. 63 
3 มิ.ย. 63  
14 มิ.ย. 63 
26 มิ.ย. 63 

 
   ก.ค. 63 
   ก.ค. 63 

    28 ก.ค.63 
 

12 ส.ค. 63 
พ.ย. 62, พ.ค. 63 

28 มี.ค. 63 
   ม.ค.63 

 
โรงเรียนวัด
หนองตางู 

 
   นายภิรักษ์สิทธิ์และคณะครู 

นางสาวเกศราภรณ์ และคณะครู 
   นางสาวรัชดาภรณ์และคณะครู 

นางสาวเกศราภรณ์ และคณะครู 
   น.ส.สุกานดา และคณะครู 

 
   นายภิรักษ์สิทธิ์และคณะครู 

นางสาวเกศราภรณ์ และคณะครู 
   นางสาวปิยะนาฎและคณะครู 

 
นางสาวเกศราภรณ์ และคณะครู 
นางสาวเกศราภรณ์ และคณะครู 

   นายรฐนนท์และคณะครู 
   นายเสกสรร 

3. ประเมินผล สรุปรายงานผลโครงการ 30 ก.ย. 63  นางสาวเกศราภรณ์ และคณะครู 
 หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ ตามท่ีเบิกจ่ายจริง 
 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

 
 

6. งบประมำณ 
งบประมาณเงินเรียนฟรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 35,000  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ รำยละเอยีดกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ หมำยเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 

วันวชิราวธุ (ร.6) 
วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินีสุทิดา 
วันไหว้ครู 
วันสุนทรภู่ , วันต่อต้านยาเสพติดโลก, วัน
ภาษาไทย 

  1,000 
4,000 
2,000 
2,000 
4,000 

 
 
 
 
 



 

ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ หมำยเหตุ 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ 
วันเข้าพรรษา 
วันแม่แห่งชาติ 
วันคริสตร์มาส 
วันประชุมผู้ปกครอง 
วันส าเร็จการศึกษา 
วันไหว้ครูดนตรี 

  2,000 
2,000 

 
2,000 
2,000 
2,000 
5,000 
5,000 
2,000 

 
 

 รวมทั้งสิ้น   35,000  
7. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ สอบถาม แบบสอบถาม 
2. โรงเรียนและชุมชนมีความสามัคคีและเข้มแข็ง สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
     1.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวันส าคัญต่างๆของไทย 
     2.  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้  เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทย 
     3.  มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เข็มแข็ง 

 

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน) 
                      ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                     ( นายสชุาติ  เอกปัชชา )  
                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 



 

โครงกำร   ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน            ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา หัวหน้า 
    นายรฐนนท์ พรหมร าไพวงศ์  ผู้ช่วย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   4 
สอดคล้องมำตรฐำนที่      1 ข้อ 2.4 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง 
สามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรที่เกีย่วข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  สภาพสังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ในการด าเนินชีวิตและการจัดการศึกษาสังคมเกิดการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่
ซับซ้อนเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจและจริยธรรม 
เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเกิดความทุกข์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและหาทางออกด้วยวิธีการที่ไม่
เหมาะสม   
  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือเป็นรากฐานใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การด าเนินชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา  
2.2 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
2.4 เพ่ือนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
2.5 เพ่ือนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2.6 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

 
3.  เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ  
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  



 

3.2 เชิงคุณภำพ  
นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น มีที่ปรึกษาท่ีดี และมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีและถูกต้อง 

4.กิจกรรมและปฏิทินกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

จ านวนเงิน 3,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จากแผนงานวิชาการ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1 ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 

 กิจกรรมส ารวจความสนใจและข้อมูล  
นักเรียนรายบุคคล 

 ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี 
 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ส ารวจวิเคราะห์ปัญหานักเรียน 
 ให้ค าปรึกษา “เพ่ือนที่ปรึกษา (YC)”   
 การช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล    

 
 
 
 

 
 
 
 

1,250 
 
 

1,250 

 
500 

 
 
 

 

รวม - 2,500 500 3,000 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบเพื่อ 
ขอจัดสรรงบประมาณ 

ต.ค. 2562 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
นายภิรกัษ์สิทธิ ์เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 2562 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
นายภิรกัษ์สิทธิ ์เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 

3.วางแผนการด าเนินงาน พ.ย. 2562 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
นายภิรกัษ์สิทธิ ์เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 

4.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 
กิจกรรม 
- ส ารวจความสนใจและข้อมูล  นักเรียน
รายบุคคล 
- ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ส ารวจวิเคราะห์ปัญหานักเรียน 
- ให้ค าปรึกษา “เพ่ือนที่ปรึกษา (YC)”    
- การช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล    

 
 

มิ.ย. 63 
 

มิ.ย. 63 
มิ.ย.63 
ก.ค. 63 

ปีการศึกษา 63 
ปีการศึกษา63 

โรงเรียนวัดหนองตางู คณะครู 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

5.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ก.ย. 2563 โรงเรียนวัดหนองตางู 

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 

6.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ก.ย. 2563 - 

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 



 

6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรด ำเนินงำน เครื่องมือที่ใช้วัด

ประเมินผล 
1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนและปัญหาชีวิต 
2. เพ่ือแนะแนววิธีการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนทุกคน 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษให้ใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
4. ครูนักเรียนและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
5. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 
6. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างมีความสุข 
7. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
8. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเพศศึกษาและเอดส์  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 

- จดหมายติดต่อ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  7.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา  
         7.2 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  
         7.3 นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
         7.4 นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
         7.5 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 7.6 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) 
                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองโครงการ  
                     ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 



 

โครงกำร    ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
ชื่อแผนงำน(กลยุทธ์ระดับองค์กร) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม  
                                           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                             
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน          กลยุทธ์ที่  2 
สอดคล้องกับมำตรฐำน             มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.1, มาตรฐานที่ 3, 4 

 มาตรฐานที่ 6  ข้อ  6.1 - 6.4, มาตรฐานที่ 10  ข้อ 10.4  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางนภาภัสสร์   ธนาถิรกุล  น.ส.ทักษกรณ์  แก้ววิเชียร น.ส.ชุติมา กันสุ่ม  

น.ส.ลดาวัลย์  ทิพย์วงค์  น.ส.สุกานดา จันทร์อ่อน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    งานบริหารทั่วไป 
_______________________________________________________________________ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

          จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงาน
และสถานศึกษามุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน สามารถ
ปรับตัวและท างานเป็นทีม  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มี
ความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน ผู้เรียนมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเองได้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงนอกจากจะเป็นการ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้วยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและฐานะทาง
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย 
 โรงเรียนวัดหนองตางู ตระหนักในความส าคัญที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีม มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน 
ละเอียดรอบคอบ  
ในการท างาน มีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้เรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
   2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ  
3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
3.1.2   ผู้เรียนร้อยละ   80 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 



 

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ  80 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.1.4   ผูเ้รียนร้อยละ  80 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน

สนใจ 
 
3.2 ด้ำนคุณภำพ 

       ผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองตางู มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ มีความเพียร
พยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ 
 
4.  วิธีด ำเนินกำร 

4.1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับโครงการ 
                     4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
                     4.1.4  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2  ขั้นด ำเนินกำร (D) 
                     4.2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
                     4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการ  

 พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน 
4.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  

4.4 ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 
                      4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
                      4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองตางู 
5.2  คณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
               1  พฤษภาคม  2563  -  31  มีนาคม 2564 
7.  สถำนที่ 
               โรงเรียนวัดหนองตางู  
 
 
 



 

8.  งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่  
     การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
     กับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่  
     ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน  
     การพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
พ.ค. 63 

 

 
นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุล 

ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

2.1 พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์
โรงเรียน 

 
- 
 
 

2,000 

 
พ.ค. 63 

 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุล   
 
 
นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุล   

ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  

 
- 

 
ตลอดปี 

นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุล 
น.ส.ทักษกรณ์  แก้ววิเชียร  
น.ส.ดวงพร จิตรกูลชัย  
น.ส.ชุติมา กันสุ่ม   
น.ส.ลดาวัลย ์ ทิพย์วงค์   
น.ส.สุกานดา จันทร์อ่อน 
  

ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 
        1. สรุปประเมินโครงการฯ 

2. จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ 
           ฝ่ายบริหาร 

 
- 
- 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุล   
น.ส.ทักษกรณ์  แก้ววิเชียร  
น.ส.ดวงพร จิตรกูลชัย  
น.ส.ชุติมา กันสุ่ม   
น.ส.ลดาวัลย ์ ทิพย์วงค์   
น.ส.สุกานดา จันทร์อ่อน 

รวมงบประมำณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 

 
2,000 

- 

  

รวมทั้งสิ้น 2,000 
 
 



 

9.  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้ เรียนร้อยละ  80 วางแผนการท างานและ

ด าเนินการจนส าเร็จ  
2. ผู้ เรียนร้อยละ   80 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น

พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
3. ผู้เรียนร้อยละ  80 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4. ผู้เรียนร้อยละ  80 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
ทดสอบ 
ส ารวจ 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 
 

ด้านคุณภาพ 
      ผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองตางู มีทักษะในการ
จัดการและท างานให้ส าเร็จ มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน ท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนวัดหนองตางู ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

 
ลงชื่อ...............................................................เสนอโครงการ 

( นางนภาภัสสร์   ธนาถิรกุล ) 
ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองโครงการ  
                     ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นายสชุาติ  เอกปัชชา )  
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 



 

โครงกำร                      อ่ิมอร่อยสารอาหารครบครัน (โครงการอาหารกลางวัน)  
แผนงำน   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร และคณะครูทุกคน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอน

สิ่งส าคัญโรงเรียนต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่พัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และมีการพัฒนาการด้านสติปัญญาการพัฒนาการทั้งสี่ด้านนี้ ทาง
โรงเรียนควรส่งเสริมและมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันกับด้านอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมในโครงอาหารกลางวัน  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารกลางวันเพ่ือนักเรียนในโรงเรียนได้เนินการให้บริการอาหารที่มี
ประโยชน์แก่นักเรียนได้รับประทานเวลามื้อกลางวันฟรีทุกคนที่โรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
ของนักเรียน สร้างความพร้อมให้แก่นักเรียนในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการเรียนรู้ ลดจ านวนนักเรียน
ที่มีภาวะโภชนาการต่ า 

ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองตางู จึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 

3. เป้ำหมำย 
3.1 ด้ำนปริมำณ  

นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวัน 
(วันเปิดท าการสอน) 

3.2 ด้ำนคุณภำพ 
3.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3.2.3 นักเรียนร้อยละ 95 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ ร่างโครงการน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือให้อนุมัติโครงการ 
เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ก าหนดหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
วางแผนงาน และมอบหมายงาน 

ต.ค. 62  นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร 

2.ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
- ประชุมร่วมกัน ถึงการปรับปรุงโครง เพื่อให้
ด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ส าเร็จลุล่วง 

พ.ย. 62 - 
ก.ย. 63 

 
 
 

นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร 

3.ด าเนินการตามโครงการ งบประมาณปี 63 1,204,000 
นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร 

และคณะครู 
4.ขั้นการประเมินผลโครงการ 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ จัดท า
สรุปผลการด าเนินการเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการดังกล่าวต่อไป 
- น าเสนอผลการจัดโครงการต่อทุกคนใน
สถานศึกษา (ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

 
 ก.ย. 63 

 
 

ก.ย. 63 
 นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร 

 

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
        1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563 
 

6.งบประมำณ 
 งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู จ านวน  1,204,000 บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

         รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่ายอื่น 
ค่าวัสดุในการจัดท าอาหาร - - 1,204,000 - 

รวม - - 1,204,000 - 
     หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานมื้อ
กลางวันทุกวัน 
2. นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 

 
ตรวจสอบ 

 
 

 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ

อาหารกลางวัน 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 
วัดส่วนสูงและชั่ง

น้ าหนัก 

 
สรุปภาวะโภชนาการ 

 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน (วันเปิด 

ท าการสอน) 
8.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี 
8.3 นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
8.4 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร) 
                      ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรองโครงการ  
          ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                     ( นายสชุาติ  เอกปัชชา )  
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร                      โรงเรียนสุจริต  
แผนงำน   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวชุติมา   กันสุ่ม   หัวหน้า  

   นางสาวเกศราภรณ์  อุทัยชิน       ผู้ช่วย 
   นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค ์  ผู้ช่วย 
   นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา         ผู้ช่วย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่ง
ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างาน
ของราชการอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้น
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะ
สื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริตก าลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยาย
ครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการ
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่าง
มากมาย 
  การศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้ 
แล้วยังจะท าให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และ 
ชาติบ้านเมือง ดังนั้นการที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจ าเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมี
ความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ  บ้านเมือง เช่น คนในชาติแผ่นดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 
 

2. วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์
ขององค์ประกอบต่าง ๆที่สร้างความเป็นชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้
เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม 
            2. เพ่ือให้นักเรียน เกิดความส านึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมี
ความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติ เช่น คนในชาติ แผ่นดินทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถานบันที่ส าคัญของชาติ 
            3. ขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา 
ชุมชน ในความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน 
 



 

3. เป้ำหมำย  
3.1 เชิงปริมำณ  

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 451 คน ได้รับการจัด
กระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักใน
ความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นชาติ   

3.2 เชิงคุณภำพ       
โรงเรียนวัดหนองตางูสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้

นักเรียนรู้ เข้าใจ ในโรงเรียนสุจริต 
 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ย. 62 - นางสาวชุติมา   และคณะ 
2.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน พ.ย. 62 - นางสาวชุติมา   และคณะ 

3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 -  การอบรมให้ความรู ้
 -  การเดินรณรงค ์
 - การกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทุกเช้า  
 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุจริต 

 พ.ย. 62  
 

ก.ย. 63 
1,000 

นางสาวชุติมา   และคณะ 

4.ติดตาม รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย. 63 - นางสาวชุติมา   และคณะ 
 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
 

6. งบประมำณ  
เงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ด าเนินการจัดท าป้ายโรงเรียนสุจริต - - 1,000 

รวม - - 1,000 
         หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

7. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักในความมี
คุณธรรมจริยธรรม 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. ผู้บริหารโรงเรียน และครู จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโรงเรียนสุจริตได้ดี 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
 



 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ครูมีความรู้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
      8.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                  ( นางสาวชุติมา   กันสุ่ม ) 

                                                ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
            ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรองโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
           ลงชื่อ.................................................................ผู้อนมุัติโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงกำร   โครงการรับนักเรียน 

แผนงำน   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์  หัวหน้า 
    นางสาวโชติกา      ประเสริฐ  ผู้ช่วย 
    นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ผู้ช่วย 
    นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์  ผู้ช่วย 
    นายนพพล   ไชยปัญหา   ผู้ช่วย 
    นางสาวอรพรรณ  วุฒิ   ผู้ช่วย 
    นางสาวพิชชาพร   โคตรศรี  ผู้ช่วย 
    และคณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนองตางู 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   4 
สอดคล้องมำตรฐำนที่      มฐ.1,3 ทุกตัวชี้วัด 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
                การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดม่งหมาย  
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาท่ีแน่นนอน การรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา                  
                ดังนั้นโรงเรียนวดัหนองตางจูึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
     2.2 เพ่ือให้รับนักเรียนในเขตบริการได้ครบ  100 %  ทุกคน   
 
3.  เป้ำหมำย 
     นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนวัดหนองตางทูี่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา 
 
4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ พ.ย. 62 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ และคณะ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน พ.ย. 62 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ และคณะ 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 



 

 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน ก.พ.63 – เม.ย.63 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ และคณะ 
 3.2 ด าเนินงานรับนักเรียนและ

แนะแนว        ตามข้ันตอน 
ก.พ.63 – พ.ค.63 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ และคณะ 

4 ประเมินผล 1 – 30 ก.ย. 63 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ 
5 สรุป รายงานผล 30 ก.ย. 63 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 

ที ่
 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 

 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ       
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - - - - 
 3.2 ด าเนินงานรับนักเรียน

ตามข้ันตอน 
- - 3,000 3,000 - 3,000 

4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 

 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     2.1 เพ่ือให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน                 
     2.2 เพ่ือให้รับนักเรียนในเขตบริการได้
ครบ  100 %  ทุกคน   
      

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
7.  ผลกำรที่คำดว่ำจะได้รับ 
                นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนวัดหนองตางูที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษา 

 
 
 
          
        



 

   ลงชื่อ...................................................ผู้ เสนอโครงการ 
                             (นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์) 
                           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 

           ลงชื่อ..................................................ผู้รับรองโครงการ 
                              (นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 

         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 

          ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 

         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 



 

โครงกำร  พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน 

แผนงำน  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุชาติ   เอกปัชชา 
   นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
    นางสาวอรพรรณ วุฒิ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานบริหารบุคลากร 
ลักษณะโครงกำร  ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่   6 
สอดคล้องมำตรฐำนที่     มฐ. 2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2.2 และ 2.4  
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่
ศตวรรษท่ี 21 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      โรงเรียนวัดหนองตางู ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามนโยบาย
เร่งด่วนในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองและโลก
ทั ศน์ ในแบบต่ าง ๆ   เพ่ื อ พัฒ นาองค์ กรให้ มี ความก้ าวหน้ าและเท่ าทั น ตามน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2  เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 3. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
            1. ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.2 เชิงคุณภำพ 
             1. ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนองตางูได้รับการ
พัฒนา 
 

 



 

 

4. กิจกรรมและปฏิทินด ำเนินงำน 
รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
2.เสนอโครงการ ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
3.แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
4. การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 5,000 บาท  นายสุชาติ  เอกปัชชา 

5. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการ 
ประจ าปี/รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 ปีต่อไป 

ก.ย. 63 - 
นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน 
 นางสาวอรพรรณ วุฒิ  

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
     งบประมาณเงินอุดหนุน  ุ69,550 บาท ( หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสอบบาทถ้วน) 

ที ่ รำยกำร 
งบด ำเนินกำร 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ประชุมตามนโยบายเร่งด่วน 
  - ค่าอาหารกลางวนั 60 บาท x 30 คน   
    จ านวน 5 วัน      
  - ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 30 คน  
    จ านวน 5 วัน      
  - ค่าวิทยากร 8 ชม.ๆ ละ 600  
     จ านวน 5 วัน  
  - ค่าเอกสาร  
  - ค่ายานพาหนะ  

 
 
 
 
 
 

24,000 

 
 

9,000 
7,500 

 
 
 
 

27,000 

 
 
 
 
 
 
 

2,050 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 43,500 1,950 
 
 

6. ติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ครู บุคลากรและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับและ
ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 
 



 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้ว่ำ 
 1. ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาตนเองตามนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

3. ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดเต็มศักยภาพ 
 

 

     ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  
              ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
        ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
       ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
              ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
แผนงำน   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
                                          มีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางรัตนา  พรมสุ  หัวหน้า                
                      นางสาวศุภวรรณ สุธัมมา  ผู้ช่วย 
    นางสาวอรพรรณ  วุฒิ  ผู้ช่วย 
    นายปัญญา  สระทองแยง ผู้ช่วย 
    นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค ผู้ช่วย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราโชบาย การศึกษาสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน และมีพ้ืนฐาน
ชวีิตที่มั่นคง ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด
ที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ทั้งยัง  เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  
สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็น
พลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็น
อะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”  

จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
อาเซียนและสังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564)และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 –2574 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2559ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มี
ทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทั ศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ความส าคัญคือ“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่12 
(พ.ศ.2560 –2564)  

โรงเรียนวัดหนองตางู จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อบรมศีลธรรมแก่ผู้เรียน 
ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย จะได้พัฒนาผู้เรียนทุกคน



 

ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ได้รู้ซึ้งถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา รวมถึงเพ่ือ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีระบบ มีทิศทาง มี
ระเบียบแบบแผน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนข้อที่ 3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  กรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โดยการส ารวจสภาพการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จากรายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมของ
โรงเรียน จัดท า แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคน ให้มีทักษะชีวิตที่ดี  มีค่านิยมหลัก 12 ประการ  มีความ

ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยหลักธรรมทางศาสนา  และมีทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

2.2. เพ่ือสร้างนักเรียนให้สามารถจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนและค่านิยม
หลัก 12 ประการ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ     
3.1 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 116  คน 

3.2 เชิงคุณภำพ     
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร้อยละ 80 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในขั้นดี  
 

4. วิธีด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน  

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
     2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  
 

 
ต.ค.2562 
ต.ค.2562 

 
ก.ค.2563 

 

 
คณะครู 

นางรัตนา พรมสุ 
 

นางรัตนา พรมสุ คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนวัด



 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตรวจสอบ  
   ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน  
      สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อ
สถานศึกษา 

 
 

ก.ย.2563 
 

หนองตางู 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 
 

นางรัตนา พรมสุ 

5.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุน  จ านวน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น 

1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม
ของโครงกำร 

  3,000  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   3,000  
 

หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
 
6.ระดับควำมส ำเร็จ  
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  

- การสอบถาม แบบสอบถาม  

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     

7.1. นักเรียนทุกคนมีทกัษะชีวิตที่ดี  มีค่านิยมหลัก 12 ประการ  มีความตระหนักรู้น า
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยหลักธรรมทางศาสนา  และมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

7.2. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนและค่านิยมหลัก 12 
ประการ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 
   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางรัตนา  พรมสุ) 
            ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
    



 

ลงชื่อ.................................................................รับรองโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
แผนงำน  งานบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนองตางู 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร และคณะครู 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำร 

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษาน้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องใน
เรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงาน
ท า และได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึง
ประสงค์ประการแรกของคนไทย การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่
กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้อง
มีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่เ อ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมี
หน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญในการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่
นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

โรงเรียนวัดหนองตางู ตระหนักและให้ความส าคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดท า
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง
รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันโรคและภัย
อันตรายใกล้ตัวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน  นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว
ที่สามารถน ามารักษาโรค และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่างๆที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ตลอดจนนักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและช่วยเหลือ

ผู้อื่น  
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 



 

2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัยและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
3. เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดหนองตางู จ านวน 239 คน 

ด้ำนคุณภำพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 95 มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษา
สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงทีและให้เกียรติผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู และผู้อื่นน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

4. วิธีด ำเนินกำร (รำยละเอียดกิจกรรม) 
กจิกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมงาน (NALP) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ขั้นด าเนินการ (OD) 
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการ เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ  
ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 
   ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน (LHITDP) 
      สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อ
สถานศึกษา 

 
ต.ค.2562 
ต.ค.2562 

 
 พ.ย. 2562 

 
ธ.ค. 2562 

 
 

ก.ย. 2563 
 

 
คณะครู 

น.ส.ทักษกร แก้ววิเชียร 
 
 

น.ส.ทักษกร แก้ววิเชียร 
 

ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 

 
น.ส.ทักษกร แก้ววิเชียร 

 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

6. งบประมำณและแหล่งท่ีมำงบประมำณ 
 1. งบประมาณของสถานศึกษา 5,500 บาท 

2. ขอเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู จ านวน 49,500 บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น 55,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร 

งบด ำเนินกำร 
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. 
 
 

2. 
 

ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน  
วันละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท/คน 
 (239 คน x 4 มื้อ x 25 บาท) 
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน 
วันละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท/คน 
  (239 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 

- 
 
 
- 
 
 

23,900 
 
 

23,900 
 

 

- 
 
 
- 
 
 

1. เงินอุดหนุนจาก
สถานศึกษา 

2. องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตางู 

3. 
 

ค่าวิทยากรวันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท จ านวน 2 คน 

7,200 - 
 

-  

รวมทั้งหมด 55,000  

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 โรงเรียนวัดหนองตางู 
 7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู 
 7.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง 
 

8. กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ในกิจกรรมต่อไปนี้ 
     - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน(การดูแลร่างกาย
ตนเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า) 
     - กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 
     - กิจกรรมป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัว 
     - กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัวที่ควรรู้จัก 
     - กิจกรรมธงโภชนาการน่ารู้ 
     - กิจกรรมสนุกสนานกับการออกก าลังกาย 
     - กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ       
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม     
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
ทดสอบ 
ส ารวจ 

ประเมินผล 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 



 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ95 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน 
ครู และผู้อื่นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 

 
9. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองตางู ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับ
บาดเจ็บ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

       ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร) 

                                                  ครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
            

ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล) 
                                   หัวหน้างานงบประมาณโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

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

                                                   (นายสุชาติ  เอกปัชชา) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  สร้างเยาวชนคนดีศรีหนองตางู 
แผนงำน   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางรัตนา พรมสุ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที่ 1 – 3  

 
1.หลักกำรและเหตุผล 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราโชบาย การศึกษาสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่ นในศาสนา  
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน และมีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด
ที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ทั้งยัง  เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  
สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็น
พลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็น
อะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”  

จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
อาเซียนและสังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2574  ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  มุ่งสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะมี
ค วามคิ ดส ร้ างส รรค์ มี ทั ศนคติ ที่ ดี  รั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคม  มี คุณ ธรรมและจริ ยธรรมซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ความส าคัญคือ“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่12 
(พ.ศ.2560–2564)  
  ในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่จึงยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกัน

มากจนขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  คุณธรรม ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นความ 
จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดโดยเฉพาะปัญหาเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ ต้องแก้ไขด้วยศีลธรรมคุณธรรม  และบนพ้ืนฐานความกตัญญู  สังคมจึงจะมี



 

ความสงบสุข  หากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้และอบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมสมบูรณ์
แล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ " เก่ง  ดี  มีประโยชน์ " เมื่อเป็น เช่นนี้แล้วปัญหาก็ไม่
ถูกสร้างให้เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งเป็นการลดปัญหาอีกทางด้วย การอบรมสั่งสอนเรื่องศีลธรรมคุณธรรม
ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะมีเพียงแค่ความรู้ด้านพุทธพิสัยอย่างเดียวไม่ได้  จะต้องอาศัย การปฏิบัติด้วย
ตนเอง ให้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาอย่างแท้จริง โรงเรียนวัดหนองตางูจึงจัดท า
โครงการ " สร้างเยาวชนคนดีศรีหนองตางู" อบรมศีลธรรมแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มี
โอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย จะได้พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ได้รู้ซึ้งถึงหลักธรรม มี
ความรักความศรัทธา มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา รวมถึงเพ่ือยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มั่งคง
มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

2.2. เพื่อให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
2.3. เพื่อให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

 
3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
3.1. ด้านปริมาณ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 149 คน 

3.2. ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 95 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในขั้นดี  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน  

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
     2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินงานกิจกรรมจัดค่ายสร้างเยาวชนคนดีศรีหนองตางู 
 
ขั้นตรวจสอบ  

 
ต.ค.2562 
ต.ค.2562 

 
 ก.ค. 2563  

 
 

 
คณะครู 

นางรัตนา พรมสุ 
 

นางรัตนา พรมสุ 
และคณะครูโรงเรียนวัด

หนองตางู 



 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
   ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน  
      สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อ
สถานศึกษา 

ก.ค. 2563   
ก.ย. 2563  

 

ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 
 

นางรัตนา พรมสุ 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม  2562 ถึง สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565 

4.งบประมำณ 
4.1. ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู จ านวนเงิน 73,417 บาท (เจ็ด

หมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
เอกสารแนบท้าย 

4.2. งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จ านวน 8,158 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาท

ถ้วน) 

ล ำดับที่  รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน จ านวน 6 มื้อ มื้อละ 50 บาท/คน 
(149คน x 6 มื้อ x 50 บาท) 

44,700 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน จ านวน 7 มื้อ(รวม
น้ าปานะตอนเย็น) มื้อละ 25 บาท/คน (149 คน x 7 มื้อ x 25 บาท) 

26,075 

3. ค่าวิทยากร 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท(600 บาท x 18 
ชั่วโมง) 

10,800 

รวม 81,575 
 

๑. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มี

ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
6.2. นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
6.3. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
 

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

            (นางรัตนา พรมสุ) 
            ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 



 

           ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล) 
             หวัหน้างานบริหารงบประมาณโรงเรียนวัดหนองตางู  
 
 

           ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสุชาติ เอกปัชชา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร            น้อมน าศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงำน   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศุภวรรณ สุธัมมา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการศึกษาสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้ านเมือง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ มีต่อชาติบ้ านเมือง ยึดมั่น ในศาสนา  มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน และมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านึกรักษ์ในท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ตามรอย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  ให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทาง
สายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลัง
ส าคัญ เป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

โรงเรียนวัดหนองตางูได้ตระหนักถึงความส าคัญในพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงน้อมน าเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้และจัดท าฐานการเรียนรู้ เพ่ือ
ปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอก และหน่วยงาน
อ่ืนๆ  อีกท้ังยังได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เป้ำหมำยของโครงกำร 

3.1 ด้านปริมาณ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 149 คน 

3.2. ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน  
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ขั้นด าเนินการ  
          ด าเนินงานอบรมและดูงานกิจกรรมน้อมน าศาสตร์
พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นตรวจสอบ  
ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน  
สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อ
สถานศึกษา 

 
ต.ค.2562 
ต.ค.2562 

 
 มิ.ย. 2563 

 
 

มิ.ย. 2563 
 

ก.ย. 2563 
 

 
คณะครู 

น.ส. ศุภวรรณ สุธัมมา 
 

น.ส. ศุภวรรณ สุธัมมา 
คณะครู 

 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 

 
น.ส. ศุภวรรณ สุธัมมา 

 

   4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  

เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม  2562 ถึง สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2563 

    5.งบประมำณ 

5.1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู จ านวนเงิน 53,595 บาท (ห้า
หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
เอกสารแนบท้าย 

5.2. งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จ านวน 5,955 บาท (ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

ล ำดับที่  รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท/คน  
(149 คน x 50 บาทx 2 มื้อ) 

14,900 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 7,450 



 

25 บาท/คน (149 คน x 25 บาท x 2 วัน) 
3. ค่าวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท(600 บาท x 12 

ชั่วโมง) 
7,200 

4. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนไปดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง คันละ 10,000 บาท 3 คัน 

30,000 

รวม 59,550 
     
 6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 

  ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวศุภวรรณ สธุัมมา) 

            ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 

           ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล) 
             หวัหน้างานบริหารงบประมาณโรงเรียนวัดหนองตางู  
 
 
 

           ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสุชาติ เอกปัชชา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร   สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
แผนงำน   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางรัตนา พรมสุ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  2 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที่ 1-3  

 

1.หลักกำรและเหตุผล 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราโชบาย การศึกษาสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน และมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง ให้รู้จัก
แยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง ทั้งยัง  เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มี
ความเอ้ืออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้อง
ท า”  รัฐบาลได้ก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน ามาประพฤติปฏิบัติ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงค่านิยมที่
ถูกต้องในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยก าหนดค่านิยมไว้ 12 ประการ เพ่ือเป็นหลักในแนวทางสร้าง
เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรัก จงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างสังคมที่ดี มีคุณภาพ ยึดมั่นในหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเด็กและเยาวชนอีกทางหนึ่งด้วย 
 โรงเรียนวัดหนองตางู เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนานักเรียนให้มีการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ เริ่มจากการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพ่ือก่อให้เกิดความตื่นตัว ความตระหนัก 
และเห็นความส าคัญ จากนั้นจึงน าสู่การสร้างกระบวนการปลุกจิตส านึกและเสริมสร้างค่านิยม ผ่าน
กิจกรรม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์และสรุปความเข้าใจ
ต่อค่านิยม เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ต่อเนื่องและกลายเป็นนิสัย 

 

2.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.1. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน ให้มีทักษะชีวิตที่ดี  มีค่านิยมหลัก 12 ประการ  มีความ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง



 

สร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน 

2.2. เพื่อสร้างนักเรียนให้สามารถจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนและค่านิยม
หลัก 12 ประการ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 

3.เป้ำหมำยของโครงกำร 

3.1. ด้านปริมาณ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 239 คน 

3.2. ด้านคุณภาพ 
  นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ทุกคนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และรักษาวัฒนธรรมไทยสามารถท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและภูมิใจผลงานของตนเองสามารถท างานร่วมกันผู้อ่ืนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ขึ้น  
 

4.วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน  

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินงานกิจกรรมจัดค่ายสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน   
 
ขั้นตรวจสอบ  
   ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน  
      สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อ
สถานศึกษา 

 
ต.ค.2562 
ต.ค.2562 

 
    ก.ค. 2563  
 

ก.ค. 2563  
ก.ย. 2563 

 

 
คณะครู 

นางรัตนา พรมสุ 
 

นางรัตนา พรมสุ 
และคณะครูโรงเรียนวัด

หนองตางู 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 

 
นางรัตนา พรมสุ 

 
 

5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  

เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม  2562 ถึง สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565 

 

 



 

6.งบประมำณ 

6.1. ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู จ านวนเงิน 38,745บาท (สาม
หมื่นแปดพัดเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
เอกสารแนบท้าย 

6.2. งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จ านวน 4,305 บาท (สี่พันสามร้อยห้าบาทถ้วน) 

ล ำดับที่  รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท/คน (239 
คน x 50 บาท x 2 มือ้) 

23,900 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วันวันละ 2 มื้อ มื้อละ 
25 บาท/คน (239 คนx 25 บาท x 2 วัน) 

11,950 

3. ค่าวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท(600 บาท x 12 
ชั่วโมง) 

7,200 

รวม  43,050 
 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตที่ดี  มีค่านิยมหลัก 12 ประการ  มีความตระหนักรู้และ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รู้จัก
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

7.2. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนและค่านิยมหลัก 12 
ประการ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

  ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ 
            (นางรัตนา พรมสุ) 

            ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

           ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล) 
             หวัหน้างานบริหารงบประมาณโรงเรียนวัดหนองตางู  
 
 

           ลงชื่อ ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสุชาติ เอกปัชชา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู  



 

ชื่อโครงกำร :     ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ :    บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร :    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :     นายนพพล  ไชยปัญหา          หัวหน้า 

นายปัญญา  สระทองแยง      ผู้ช่วย  
     นางสาวเกศราภรณ์  อุทัยชิน      ผู้ช่วย 

นางชะลอ  พันธุมาศ   ผู้ช่วย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :    กลยุทธ์ที่ 6 
สอดคล้องกับมำตรฐำน   มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4,2.6 มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.3 
________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในได้ก าหนดมาตรฐานที่ 11 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจัดให้ มี
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน และในมาตรฐานที่  1 
ก าหนดให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

โรงเรียนวัดหนองตางูได้ด าเนินการจัดการศึกษาและมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาได้มาตรฐาน โดยตระหนักถึงความส าคัญของภูมิทัศน์ของโรงเรียนว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  จะต้องมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหลายด้าน จึงจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนขึ้นเพ่ือให้โรงเรียน มี
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับโรงเรียนโดยการปลูกต้นไม้และจัดสวนหย่อม 
 2. ติดตั้งกันสาดบริเวณทางเดินให้กับอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ  โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน เช่นมีการปลูกต้นไม้และจัดสวนหย่อม 
3.2 ด้ำนคุณภำพ โรงเรียนมีความร่มรื่นและสวยงาม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
4.  ขั้นตอน / วิธีด าเนินการ 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 
4.2 จัดประชุมวางแผนงาน  
4.3 ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 4.4 สรุปผล/ประเมินผลการด าเนนิงาน 
 4.5 รายงานผลการด าเนินงาน 



 

 
5. งบประมำณ 
 งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน 300,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
6. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รำยจ่ำยอ่ืน 
1. จัดหาต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ 
2. จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารเรียน 
3. พัฒนาบริเวณโรงเรียน 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

20,000 
50,000 
30,000 

- 
- 
- 

รวม - - 100,000 - 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 คณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
8. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
โรงเรียนวัดหนองตางมูีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้น สวยงาม ร่มรื่น และนักเรียนมีความ
สะดวกในการเดินทางระหว่างเรียน 

ตรวจสภาพจริง 
 

แบบรายงาน แบบสอบถาม
และประเมิน 

 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีความสวยงาม  ร่มรื่น  น่าอยู่ และมีอากาศที่บริสุทธิ์ 
 9.2 นักเรียนมีความสะดวกในการเดินทางระหว่างเรียน เช่น ขณะฝนตก  แสงแดดร้อน 
 9.3 นักเรียนเกิดความรู้สึกชอบและอยากมาเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
 
 

 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1 
 
2 
 
 
3 
4 

แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
คณะท างาน 
ด าเนินงานตามแผน จัดหาต้นไม้ 
จัดสวนหย่อม และพัฒนาพื้นที่
ภายในโรงเรียน 
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
สรุปผล/ประเมินผลการ 

พ.ย. 2561 
 

 พ.ย. 61 – ก.ย. 62 
 
 

ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

นายนพพล และคณะ 
 

นายนพพล และคณะ 
 
 

นายปนัพพล และนายธวัชชัย 
นายธวัชชัย/เกศราภรณ์ 

 



 

 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นายนพพล  ไชยปัญหา ) 
                    ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับรองโครงการ 
                 ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                           ( นายสุชาติ  เอกปัชชา )  
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
แผนงำน   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
                                          มีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ที่  1 
สอดคล้องมำตรฐำนที่  มาตรฐานที ่1-3 ทุกตัวชี้วัด 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ต าบล ๑ โรงเรียน

คุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
โ ร ง เ รี ย น 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถ
ให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ที่ เ อ้ื อ ต่ อ 
การเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จั ด ก า ร 
ให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา 
ของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพ
เหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน 
ด า ร ง ชี วิ ต 
ในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัด
กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ที่ เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และ
ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) 
ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งด าเนินการ
โครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป  ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองตางูจึงด าเนินการ



 

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ เกิดความเท่าเทียมโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียน มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน 
และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้กับเยาวชน  
ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   

4. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ( Intelligence Quotient) ความฉลาด 
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) 
แ ล ะ 
มีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียน
สุ จ ริ ต  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
(Moral Quotient) สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานท า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความ
ภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนักเรียนเป็น
ค น ดี  มี วิ นั ย  
มีการเรียนรู้แบบเสมือนเหตุการณ์จริง โดยใช้หลักเหตุและผล หลักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชา   
หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม และ
ห ลั ก 
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคมในการพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ รวมถึงปฏิบัติ  
ตามค่านิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)  

6. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
 

3.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ     
 3.1 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางูทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภำพ     



 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร
จัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน  
  3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่
มีคุณภาพและเป็นธรรม  
  4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) 
แ ล ะ 
มีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  
มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient) 
สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามี
งานท า อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  5. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน  
วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และ
โรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ 
4. วิธีด ำเนินกำร 

ที ่ รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 62 ผอ.รร. 

และนายรฐนนท ์

2. ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน พ.ค. 62 นายรฐนนท์และคณะคร ู

3. ด าเนินกจิกรรมตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
2562 

นายรฐนนท์  
และคณะคร ู

4. ติดตาม รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.63 นายรฐนนท์  
และคณะคร ู

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

6.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 งบประมาณเรียนฟรี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน2,500  บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำรใช้งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำยค่ำวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ - - 2,500 

รวม - - 2,500 
 หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



 

 
7.ระดับควำมส ำเร็จ 

ความส าเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่า
เทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีความพร้อมด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ สะอาด 
ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพ และการเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มี
ความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งภาพความส าเร็จของ
โรงเรียนด้านต่างๆ 
8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     

 1. นักเรียน เข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม มี
สติปัญญา (Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) ทัศนคติที่ดี (Attitude) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) ทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ และปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ (Moral Quotient) มีทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ มีทักษะด้านภาษา 4 ภาษา มี
ส ม ร ร ถ น ะ ที่ ส า คั ญ  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะอาชีพมุ่งสู่การมีงานท า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 2. ครู มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน  
มีจรรยาบรรณ มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ส่งเสริมความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน มีเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) อย่างต่อเนื่อง  

 3. ผู้บริหำร มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีภาวะผู้น า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน 

 4. โรงเรียน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก มีคุณภาพด้าน
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและ
ชุมชน มีความโดดเด่นในการเป็นโรงเรียนหลักที่สามารถในการให้บริการโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อ น า มั ย  
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผ่านการมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน 

 5. กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ 
และโรงเรียน ให้การยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน มี



 

ความต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัด
การศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน  
 
   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายรฐนนท์  พรหมร าไพวงศ์) 
             ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................รับรองโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4  
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ    

 
 

  
โรงเรียนวัดหนองตางู ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือก าหนดแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 2 นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้
ก าหนดปัจจัยความส าเร็จ และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ มีสาระส าคัญ ดังนี้  
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ   

1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การท างาน แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ก าหนด   

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน   
3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน   
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. ระดมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นและชุมชน 
7. พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
8. จัดระบบบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
9. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ 
10. มุ่งส่งเสริมผู้เรียนในด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
11. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
กระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ   

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาให้
บุคลากรทุก ระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง   

2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้ งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพ รองพร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน   

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  

4. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมโดย ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นรายไตรมาส การประเมินผลและการรายงานผลการด า 
เนินงาน ทุกโครงการ รวมทั้งมีการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ  



 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 2 ต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ปฏิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ  
 

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม 2562 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563  
ตุลาคม 2562 โรงเรียนด าเนินการตามกรอบ นโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานของ สพป.

นครสวรรค์ เขต 2 
พฤศจิกายน –  
ธันวาคม 2562 

โรงเรียนแจ้งแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ  2563 

1 มกราคม 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2563) 
1 เมษายน 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) 

1 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563) 
1 ตุลาคม 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563) 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี     /2562  เมื่อวันท่ี    เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
  ลงช่ือ....................................................... 
      ( นายพชร    ผลชี ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
  ลงช่ือ....................................................... 
          ( นายหลุย    เหรียญทอง ) 
        กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
  ลงช่ือ....................................................... 
    ( นายเสวียน   โรงอ่อน ) 
          กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
  ลงช่ือ....................................................... 
            ( นายสุเมธ    จันทันโอ ) 
        กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
     ( นายเสมียน   สีรวตัร ) 
          กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
            ( นายจุมพล   หยวกวัฒน์ ) 
         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ....................................................... 
     ( นายวิเชียร   โรงอ่อน ) 
         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

 
ลงช่ือ....................................................... 

            ( นายชินกร   เลอวงศ์รัตน์ ) 



 

          กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
     
 

ลงช่ือ....................................................... 
    ( นางรัดดา ยิ้มน่วม ) 
          กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
    ( นางรัตนา ดีเลิศ ) 
          กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
     ( นายนิพันธิ์    โพธิ ) 
        กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
    ( พระครูนิภาธรรมวสิุทธ์ิ ) 
          กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
             ( พระครูนิรภยัสตุสุนทร ) 
         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

 
ลงช่ือ....................................................... 

        ( นางสาวเกศราภรณ์  อุทัยชนิ ) 
         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
             ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
     กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


