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บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ (ประวัติโรงเรียน) 
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2479 ในสมัย นายก าแพง 
ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชรในสมัยนั้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 800 บาทโดยได้แยกการด าเนินการพัฒนาในด้านอาคารและสถานท่ี    
ดังต่อไปนี้ 
 ในอดีตโรงเรียนวัดอุเบกขาราม เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 - 4 ใช้ศาลาวัด 
เป็นท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ทางโรงเรียนและกรรมการ
โรงเรียนในสมัยนั้น เห็นว่าสถานท่ีของโรงเรียนต้องอาศัยศาลาวัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พื้นท่ี
ของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีสนามให้นักเรียนและเยาวชนได้ออกก าลัง
กาย จึงได้มีการขยายพื้นท่ีและได้รับความร่วมมือจากชุมชน ช่วยกันบริจาคท้ังเงินและท่ีดิน ดังนี้ 
  - นายกวัก นางเชย ค าตรง บริจาคท่ีดินประมาณ 1 ไร่ 
  - นายนิยม นางบัวไหล โพธิ์ศรี ซื้อท่ีดินบริจาค 1 ไร่เศษ เป็นเงิน 6,000 บาท 
  - นายเฉลา นางซ้ า นายปล่ัง นางกี โพธิ์ศรี บริจาคท่ี 1 ไร่เศษ 
 ปัจจุบันเปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ัน อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีนายยุทธนา หงสไกร     
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.1 ประวัติโรงเรียนอุเบกขารามโดยสังเขป โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 23 
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2479 ในสมัย นายก าแพง ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร
ในสมัยนั้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 800 บาทโดยได้แยกการ
ด าเนินการพัฒนาในด้านอาคารและสถานท่ี ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 การจัดหาท่ีดิน 
ในอดีต โรงเรียนวัดอุเบกขารามเปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 1-4 เป็นท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2510 ทางโรงเ รียน  
และกรรมการโรงเรียนในสมัยนั้น เห็นว่าสถานท่ีของโรงเรียนต้องอาศัยศาลาวัดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน พื้นท่ีของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีสนามให้นักเรียนและเยาวชนได้
ออกก าลังกาย จึงได้มีการขยายพื้นท่ีและได้รับความร่วมมือจากชุมชน ช่วยกันบริจาคท้ังเงินและท่ีดิน  

1.1.2 การจัดหา จัดสร้างอาคารเรียน 
(1) พ.ศ. 2509 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
(2) พ.ศ. 2514 อาคารเรียนแบบ ป.1 จ ขนาด 3 ห้องเรียนใช้งบประมาณ

แผ่นดิน เป็นเงิน  90,000 บาท 
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(3) พ.ศ. 2515 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน 120,000 บาท 

(4) พ.ศ. 2514 บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้งบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน 60,000  บาท 

(5) พ.ศ. 2517 บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้งบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน  60,000  บาท 

(6) พ.ศ. 2518 โรงฝึกงาน แบบ 312 ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 17.50 เมตร                         
ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 60,000 บาท 

(7) พ.ศ. 2520 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน 300,000  บาท    

(8) พ.ศ. 2522 อาคารห้องสมุดเอกเทศ ขนาด 1 ห้องเรียนได้รับบริจาคโดย
ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 72,000 บาท 

(9) พ.ศ. 2527 ถังน้ าซีเมนต์แบบ ฝ.30 พิเศษ ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 
30,000   บาท 

(10) พ.ศ. 2528 เรือนเพาะช า แบบ พ.1 ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 
10,000 บาท 

(11) พ.ศ. 2529 สนามวอลเลย์บอล ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 65,000 บาท 
(12) พ.ศ. 2532 ส้วมแบบสปช. 601/26 จ านวน 2 หลัง ใช้งบประมาณ

แผ่นดินเป็นเงิน 100,000 บาท (หลังละ 50,000 บาท) 
(13) พ.ศ. 2533 ถังน้ าซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็น

เงิน 65,000 บาท 
(14) พ.ศ. 2538 สนามบาสเกตบอล ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 127,987 บาท 
(15) พ.ศ. 2539 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ช้ัน ใช้

งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 1,640,000 บาท 
(16) พ.ศ. 2540 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า บริจาคเงิน 

ก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียนปูด้วยหินแกรนิต เป็นเงิน 67,000 บาท 
(17) พ.ศ. 2541 ส้วมแบบสปช. 601/26 ขนาด 4 ท่ีนั่ง ใช้งบประมาณ

แผ่นดิน เป็นเงิน 111,000 บาท 
(18) พ.ศ. 2542 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

และศิษย์เก่า บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน เป็นเงิน 27,500 บาท 
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(19) พ.ศ. 2558 อาคารเรียน แบบสปช.105/29 ปรับปรุง ขนาด 4 ห้องเรียน 
2 ช้ัน ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 3,330,000 บาท 

1.2 การยุบรวมโรงเรียน 
วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรได้

ประกาศ เลิกล้มโรงเรียนบ้านโนนทัน โดยทรัพย์สินมอบให้โรงเรียนวัดอุเบกขารามควบคุมดูแล 
วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ได้

ประกาศรวมโรงเรียนบ้านหนองขามเป็นสาขาโรงเรียนวัดอุเบกขาราม โดยใช้ช่ือว่า โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
สาขาบ้านหนองขาม และวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 
2 ได้ประกาศเลิกล้มโรงเรียนวัดอุเบกขาราม สาขาบ้านหนองขาม ดังนั้นทรัพย์สินจึงให้โรงเรียนวัดอุเบกขา
รามควบคุมดูแล 
 

2. สภำพทั่วไป 
2.1 ที่ต้ัง 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ท่ีต้ัง หมู่ 6 ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีพื้นท่ีจ านวน  
9  ไร่ 3 งาน  2 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่ ระดับประถมศึกษามีเขตพื้นท่ีบริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ท่ี 3 บ้านเนินพลับ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 6 บ้านถนนใหญ่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี 
8 บ้านโนนทัน และระดับมัธยมศึกษามีเขตพื้นท่ีบริการ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านโนนดุม หมู่ท่ี 3 
บ้านเนินพลับ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม หมู่ 5 บ้านตีนดง หมู่ท่ี 6 บ้านหัวถนนใหญ่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ท่ี 8 บ้านโนนทัน  และหมู่ท่ี 9 บ้านหนองกระทุ่มน้อย  

โทรศัพท์   055-865118            
E-mail   :   ubek.school@gmail.com 
ห่างจากอ าเภอคลองขลุง  จ านวน.........18.......กิโลเมตร 

 ห่างจากจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน.........32........กิโลเมตร 
 ห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน.......12.....
กิโลเมตร 
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2.2 เขตบริกำรของโรงเรียน 
เขตบริการของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ประกอบด้วย เขตพื้นท่ีการปกครองจ านวน 1 

ต าบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 3 บ้านเนินพลับ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 6 บ้านถนนใหญ่ หมู่ท่ี 7 
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี 8 บ้านโนนทัน 

2.3 กำรเศรษฐกิจ 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ มีประชากรประมาณ 1,350 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดอุเบกขาราม  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ  

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  
40,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ใกล้บริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี แต่โรงเรียนมีบริเวณพื้นท่ีต่ า น้ าท่วมสนามและห้องเรียนในฤดูฝน เป็นอาคารเก่าและ
ช ารุด ส่ือ/ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ผู้ปกครองของนักเรียนมีฐานะยากจน  และไม่ส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน
เท่าท่ีควร  

2.4 สำธำรณสุข 
ในเขตบริการของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขดังนี้ 
โรงพยาบาลรัฐบาล        1 แห่ง 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1 แห่ง 
2.5 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถ่ินและกำรใช้แหล่งวิชำกำรนอกระบบ  

 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบท่ีเอื้ออ านวยต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตารางท่ี 1 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ 

ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1. อบต.หัวถนน 
2. ห้องสมุด 2. วัดอุเบกขาราม 
3. ห้องวิทยาศาสตร์ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
4. แปลงเศรษฐกิจพอเพียง 4. บึงบอระเพ็ด 
5. ห้องสหกรณ์โรงเรียน  
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6. ห้องนาฎศิลป์  
7. โรงเห็ด  
8. โรงอาหาร  

  
3. สภำพปัจจุบัน 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  
ตารางท่ี 2 จ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจ าแนกรายช้ันและเพศ  ปีการศึกษา 
2565  

ช้ันเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน เฉล่ียนักเรียน
ต่อห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี 1 1 1 - 1 1 
อนุบาลปีท่ี 2 1 5 - 5 5 
อนุบาลปีท่ี 3 1 5 5 10 10 
รวมก่อนประถมศึกษำ 3 11 5 16  

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 2 4 6 6 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 5 6 11 11 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 4 5 9 9 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 8 8 16 16 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 7 7 14 14 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 4 8 12 12 

รวมประถมศึกษำ 6 30 38 68  
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 5 3 8 8 
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 1 6 8 14 14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 7 7 14 14 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 3 18 18 36  

รวมทั้งหมด 13 59 61 120  
  
ตารางท่ี 3 ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
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ระดับ 
น้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักสูง
กว่าเกณฑ์ 
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา 1 - - 3 3 
ประถมศึกษา 2 5 4 8 8 
มัธยมศึกษาตอนต้น - 6 - 6 6 

รวม 3 11 4 17 17 

หมายเหตุ  นักเรียน 1 คน กรอกได้เพียง 1 กรณีเท่านั้น  
 
ตารางท่ี 4 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน           
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)   

๑. บริหารการศึกษา 2 18 
๒. คณิตศาสตร์ 2 18 
๓. วิทยาศาสตร์ 1 18 
๔. ภาษาไทย 1 18 
๔. ภาษาอังกฤษ 2 18 
๖. สังคมศึกษา 1 18 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 18 

   ๘. คอมพิวเตอร์ 1 18 

   ๙. พลศึกษา 2 18 

   ๑๐. ปฐมวัย 2 18 

รวม 116 18 
 

 
สามารถจ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา   
ประเภท ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญา

ตรี 
ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

1.
บริหาร 

ผู้อ านวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ            
เชี่ยวชาญ            
ช านาญการพิเศษ 1        1  1 

ช านาญการ            

ไม่มีวิทยฐานะ            
2. ครู ครู เช่ียวชาญพิเศษ            

เช่ียวชาญ            
ช านาญการพิเศษ     2    2  2 

ช านาญการ   1 1     1 1 2 

ไม่มีวิทยฐานะ   1 1  4   1 5 6 
ครูผู้ช่วย       4   1 3 4 

3. 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจ้างประจ า             
พนักงาน
ราชการ 

            

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

     2 1 1  3 1 4 

รวมทั้งส้ิน 1  2 2 4 9 1  5 9 19 
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โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
รายละเอียด 
ตารางท่ี 6 สภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน 

รายการ จ านวน 
ท่ีม ี

จ านวน 
ท่ีควรมี 

ขาด/เกิน สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช้ ทรุด

โทรม 
รอรื้อ
ถอน 

อำคำรเรียน (หลัง) 3       
 ห้องเรียน (ห้อง) 15   15 - - - 
อำคำรประกอบ        
 ห้องส้วม (ท่ี) 4   1 2 - 1 
 บ้านพักครู (หลัง) -   - - - - 
 อาคารฝึกงาน (หลัง) -       
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 2   2 - - - 
 หอประชุม (หลัง) -       
 โรงอาหาร (หลัง) 2   1 1 - - 
ครุภัณฑ์พื้นฐำน        
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 1   - 1 - - 
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 13   - 12 1 - 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)        
……………………………        

 
4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 มีการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 1
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แผนภูมิ 1 โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ผู้อ านวยการ 
(นายุทธนา  หงสไกร) 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

วิชาการ 
(นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 

งบประมาณ 
(นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน) 

การบริหารงานบุคคล 
(นายสินทารา  เกษแก้ว) 

การบริหารทั่วไป 
(นายจักรินทร์ จรัสศรี) 

11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

1. การพัฒนาหรือด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 

9. การนิเทศการศึกษา 

10. การแนะแนว 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 

16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

17. การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ่ายเงิน 

19. การจัดท าบัญชีการเงิน 

20. การจัดท ารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน 

11. การวางแผนพัสด ุ 21. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์

1. การจัดท าแผนงบประมาณและ
ค าขอตั้งงบประมาณฯ 

2. การท าแผนปฏิบัติการฯ 

3. การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 

5. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา 
9. กองทุนเพ่ือการศึกษา 

10. การบริหารจัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

12. การก าหนดแบบรูปรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้งบประมาณฯ 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสาร-
สนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 

15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
และจ าหน่ายพัสดุ 

16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 

17. การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

4. การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

5. การด าเนินการเก่ียวกับการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 
6. การลาฯ 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. การด าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 

9. การส่ังพักราชการและการส่ังให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 

14. การขอพระราชกาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

15. การประเมินวิทยฐานะ 

16. การส่งเสริมและยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ 

19. การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูฯ 

20. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

12. การออกจากราชการ 

13. การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวตั ิ

17. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

18. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมข้าราชการครูฯ 

1. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหาร
การศึกษา 

4. การวิจัยและพัฒนา
นโยบายและแผน 

6. การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
8. การด าเนินการธุรการ 

9. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

12. การจัดตั้ง ยุบ รวม 
เลิกสถานศึกษา 
13. ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 

19. งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

11. การรับนักเรียน 

17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18. งานประสานการจัดการ 
ศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษา 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายใน  
22. จัดกิจกรรมเพื่อ

5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร

กระบวนการ 



บทท่ี 2   

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

1. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ  
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 3 - 15 ปี 

เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
1.1 อัตรำกำรเข้ำเรียน 

ในปีการศึกษา 2565 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 150 คน เข้าเรียน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ  3 – 15  ปี  ท่ีเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ถึง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2565  

กลุ่มอายุ ประชากร 
(คน) 

เข้าเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต 

อายุ 3 – 5 ปี ระดับก่อนประถมศึกษา 35 17 1 48.57 2.86 
อายุ 6 -12 ปี ระดับประถมศึกษา 70 62 3 88.57 4.29 
อายุ 11 – 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 45 37 2 82.22 4.44 

รวม 150 116 6 77.33 4.00 
  
 ในปีการศึกษา 2565  เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษเรียนร่วมเข้าเรียน จ านวน  90 คน             
โดยเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม และเด็กยากจน จ าแนกตามระดับการศึกษา                

ระดับ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กยากจน รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - 16 16 
ประถมศึกษา -     16 52 68 
มัธยมศึกษาตอนต้น - 3 33 36 
รวม - 19 101 120 
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           1.2 อัตรำกำรจบกำรศึกษำ 
ปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจ านวน 21 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ย้าย
สถานศึกษา 

ไม่จบ
การศึกษา 

จบการศึกษา ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 - 1 5 83.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 11 - 4 7 63.63 
                รวม 17 - 5 12 70.59 

           1.3  อัตรำกำรเรียนต่อ  
ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรท้ังส้ิน จ านวน 12 คน อัตรา

การเรียนต่อของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ต่างกัน รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 จ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 และเรียนต่อปีการศึกษา
2564 

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

จบการศึกษา เรียนต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 เรียนต่อ ม. 1 5 5 100.00 
จบ ม.3 เรียนต่อ ม.4/สายอาชีพ 7 7 100.00 

รวม 12 12 100.00 

2.  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยในปีการศึกษา 2563 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test: O-NET)  ใน 4 กลุ่มสาระหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ในระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 และกลุ่มสาระภาษาไทย 
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ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 42.50 39.63 33.00 26.88 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.36 36.87 34.37 37.30 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 49.54 35.85 33.68 35.46 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 

 
แผนภาพท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ขั้นพื้นฐาน          (O-NET) ปีการศึกษา 2564  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามช้ันและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.46 24.17 25.92 26.04 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.11 22.66 30.09 28.65 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 
แผนภาพท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น

พื้นฐาน        (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามช้ันและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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32 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2563 - 2564 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

แผนภาพท่ี 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2564 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา               

2563 - 2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แผนภาพท่ี 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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 ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณและด้านเหตุผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 

2564 ของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: 
NT)  พบว่าความสามารถด้านภาษา มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

รายละเอียดดังตาราง ท่ี 7 
ตารางท่ี 7 ความสามารถช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ประเมินการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  จ าแนกความสามารถรายด้านและระดับ    
ความสามารถ ระดับ 

ประเทศ สังกัด โรงเรียน 
ด้านภาษา 56.14 55.48 56.54 
ด้านค านวณ 49.44 48.73 50.00 

 
แผนภาพท่ี 5 คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ

ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
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แผนภาพท่ี 6 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(NT) ระบบช้ันประถมศึกษาท่ี 3 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 25 62 - 2563 
รายละเอียดดังตารางท่ี 8 

56.14

49.44

55.48

48.73

56.54

50

44

46

48

50

52

54

56

58

ดา้นภาษา ดา้นค านวณ

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คะแนนเฉล่ียระดับสงักัด สพฐ. คะแนนระดับโรงเรียน

0

9.09

36.36

27.27

45.45 45.45

18.18 18.18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ดา้นภาษา ดา้นค านวณ

ปรบัปรุง พอใช้ ดี ดีมาก



35 

 

 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

2563 
ปี

การศึกษา 2564 
ร้ อยละของ

ผ ล ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ปี
การศึกษา              (-
/+) 

ด้านภาษา 40.50 56.54 +16.04 
ด้านค านวณ 47.00 50.00 +3.00 
รวมความสามารถ

ท้ัง 2 ด้าน 
43.75 53.27 +9.52 

 
 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 จ าแนกตาม
ร้อยละของระดับคุณภาพ รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 7 

แผนภาพท่ี 7 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 จ าแนกตามร้อยละ
ของระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษา 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-25634 จ าแนกตามร้อยละของ
ระดับคุณภาพ ความสามารถด้านภาษา 

 
ความสามารถด้าน

ภาษา 
ปีการศึกษา 

2563 
ปี

การศึกษา 2564 
ร้ อยละของ

ผ ล ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ปี
การศึกษา              (-
/+) 

ดีมาก 10.00 18.18 +8.18 
ดี 10.00 45.45 +35.45 
พอใช้ 70.00 36.36 -33.64 
ปรับปรุง 10.00 0.00 -10.00 

 
 
 
 
แผนภาพท่ี 8 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ

ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 จ าแนกตามร้อยละ
ของระดับคุณภาพความสามารถด้านค านวณ 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ

ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 จ าแนกตามร้อยละ
ของระดับคุณภาพ ความสามารถด้านค านวณ 

ความสามารถด้าน
ค านวณ 

ปีการศึกษา 
2563 

ปี
การศึกษา 2564 

ร้ อยละของ
ผ ล ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ปี
การศึกษา              (-
/+) 

ดีมาก 10.00 18.18 +8.18 
ดี 30.00 45.45 +15.45 
พอใช้ 50.00 27.27 -22.73 
ปรับปรุง 10.00 9.09 -0.91 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

แต่ละรายวิชา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกรายวิชา  

ช้ัน 

0 10 20 30 40 50 60

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรบัปรุง

ความสามารถดา้นค านวณ

ปี 2564 ปี 2563
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กลุ่มสำระ       
กำรเรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน
ท่ีมีผล
กำร

เรียนรู้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 

ภาษาไทย 
จ านวน 10 8 11 9 8 4 7 8 5 70 
ร้อยละ 90.91 100.00 64.71 75.00 58.33 80.00 63.63 72.73 71.43 73.68 

คณิตศาสตร ์
จ านวน 10 8 11 10 7 4 4 6 4 64 
ร้อยละ 90.91 100.00 64.71 83.33 58.33 80.00 36.36 54.55 57.14 67.37 

วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 10 8 8 8 8 5 7 9 6 69 
ร้อยละ 90.91 100.00 47.06 66.67 66.67 100.00 63.63 81.82 85.71 72.63 

สังคมศึกษา 
จ านวน 11 8 13 8 9 4 1 2 4 60 
ร้อยละ 100.00 100.00 76.47 66.67 75.00 80.00 9.09 18.18 57.14 63.16 

ประวัติ 

ศาสตร ์
จ านวน 11 8 14 11 8 4 10 8 6 80 
ร้อยละ 100.00 100.00 82.35 91.67 66.67 80.00 90.91 72.73 85.71 84.21 

สุขศึกษา 

 

จ านวน 11 8 14 11 9 5 1 1 6 66 
ร้อยละ 100.00 100.00 82.35 91.67 75.00 100.00 9.09 9.09 85.71 69.47 

ศิลปะ 
จ านวน 11 8 16 10 9 5 7 10 7 83 
ร้อยละ 100.00 100.00 94.12 83.33 75.00 100.00 63.63 90.91 100.00 87.37 

การงานอาชีพ 
จ านวน 11 8 11 9 7 4 10 10 7 77 
ร้อยละ 100.00 100.00 64.71 75.00 58.33 80.00 90.91 90.91 100.00 81.05 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

จ านวน 10 8 11 10 8 4 6 9 6 72 
ร้อยละ 90.91 100.00 64.71 83.33 66.67 80.00 54.54 81.82 85.71 75.79 

รวมทั้งหมด 
จ านวน 95 72 109 86 73 39 53 63 51 641 
ร้อยละ 95.96 100.00 71.24 79.63 67.59 72.22 53.54 63.64 80.95 67.47 

 

 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  รายวิชาท่ีมีระดับ 3 ขั้นไป รายละเอียดดังแผนภาพ
ท่ี 10 
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แผนภาพท่ี 9 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนท่ีใช้
แหล่งเรียนรู้ รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 10 
แผนภาพท่ี 10 จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

จ ำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

หอ้งสมุด หอ้งวิทยาศาสตร ์ หอ้งคอมพิวเตอร ์ สหกรณโ์รงเรียน

หอ้งนาฏศิลป์ แปลงเกษตรพอเพียง โรงเห็ด โรงอาหาร
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แผนภาพท่ี 11 จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 
3. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม มีผลการบริหารจัดการศึกษาในปี 2564 จากผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 

1 2 3 4 5 

ก ำลัง 

พัฒนำ 

ปำน 

กลำง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด 

เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดี 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
  √   

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์

ได้ 
  √   

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม 
  √   

11

8

16

12 12

5

11 11

7

11

0 0 0 0

5

0 0 00 0 0 0 0 0

11 11

7
6

0 0 0 0 0 0 0 0

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

วัดอุเบกขาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อบต.หัวถนน บึงบอระเพชร



41 

 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 
  √   

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดี 

2.1 มีกลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  

     สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
  √   

2.2 จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน   √   

2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   √   

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  

     และเพียงพอ 
  √   

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ 

     สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  √   

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   √   

มำตรฐำนที่  3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดี 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกท้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
  √   

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  

     เล่นแลปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  √   

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี 

     ที่เหมาะสมกับวัย 
  √   

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  √   

สรุปผลทุกมำตรฐำนปีกำรศึกษำ 2564  อยู่ในระดับ   ดี 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ก าลัง 
พัฒน

า 

ปาน 
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด 
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน      
 1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   √   
 2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  √   

 3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   √   
 4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    √  
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 5.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   √   
 6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพ    √  
1.2  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    √  
 2.  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย    √  
 3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    √  
 4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    √  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   √   
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   √   
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
     ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  √   

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี   √   
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

  √   

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

   √  

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  √   

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   √   
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   √   
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  √   

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

  √   

สรุปผลการประเมินทุกมาตรฐาน ระดับ  ดี 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2564 ปรากฏผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา 
ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี 14  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการอ่าน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ครั้งท่ี 2 ประจ าเดือนสิงหาคม) โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ e-MES) 
 
 
 
ช้ัน 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนปกติ 
จ าแนกตามผลประเมิน 
การอ่านออกเสียง ป.1-3 
การอ่านตามหลักการใช้ภาษา ป.4-6 
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ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดี
มาก 

ดี พ อ ใ
ช้ 

ปรับปรุง 

มาก มาก มาก มาก 

ป .
1 

6 - 6 6 - - - 

ป .
2 

17 2 15 15 - - - 

ป .
3 

13 - 13 8 5 - - 

ป .
4 

13 5 8 5 3 - - 

ป .
5 

4 - 4 4 - - - 

ป .
6 

16 7 9 9 - - - 

 
ตารางท่ี 15 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการเขียน ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (ครั้งท่ี 2 ประจ าเดือนสิงหาคม) โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ e-MES) 
 
 
 
ช้ัน 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนปกติ 
จ าแนกตามผลประเมิน 
การเขียนค า ป.1-3 
การเขียนย่อความ ป.4-6 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดี
มาก 

ดี พ อ ใ
ช้ 

ปรับปรุง 

มาก มาก มาก มาก 

ป .
1  

6  -  6  -  -  -  -  

ป .
2  

17  2  15  12  3  -  -  

ป .
3  

13  -  13  1  11  -  1  
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ป .
4  

13  5  8  -  7  1  -  

ป .
5  

4  -  4  -  4  -  -  

ป .
6  

16  7  9  2  7  -  -  

ตารางท่ี 16  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) แนว PISA ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 (ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ e-MES) 
 
 
 
ช้ัน 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนปกติ  
จ าแนกตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน  

(Reading Literacy) แนว PISA  

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดี
มาก 

ดี พ อ ใ
ช้ 

ปรับปรุง 

ม .
1  

11  2  9  -  8  1  -  

ม .
2  

11  -  11  -  6  5  -  

ม .
3  

7  1  6 -  4  2  -  

 
ตารางท่ี 17 ผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2564 โดยใช้แบบทดสอบของสถานศึกษา 
 
 
 
ช้ัน 

 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียน (นับเฉพาะนักเรียนปกติ) 
การฟัง  การพูด  

ท้ัง
ช้ัน  

ปกติ  บกพร่อง  ผ่าน  ร้ อ ย
ละ  

ผ่าน  ร้ อ ย
ละ  ละ  ละ  

ป.1  11 - -  6  100  6  100  
ป.2  8 6  - 14  87.50  14  87.50  
ป.3  16 14  2  14  100  14  100  
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ป.4  12 12 -  8  61.54  8  61.54  
ป.5  12 8  5  4  100  4  100  
ป.6  5 5  -  10  58.82  10  58.82  
รวม  64  45 7 13  92.86  13  92.86  

 
 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
• ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนอ่านหนังสือ เขียน ส่ือสารและคิด
ค านวณ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลกำรประเมิน
กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) ขั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 สูงกว่ำระดับชำติ    
 
 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความภมูิใจ
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

• ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนในระดับข้ัน ป.3 และ ป.4  ควร
พัฒนาด้านการอ่าน การเขียนให้ผ่านการ
ประเมินทุกคน 
2. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับช้ันช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มี
คะแนนสูงกว่าระดับชาติ 

• ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนจัดการประชุม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ท่ีซัดเจน 
2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้อง
กับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

• ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. เปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
2. การนิเทศติดตาม ควรด าเนินการเป็นระยะ 
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3. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน 
4.จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
• ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และ
ความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส ่วนร ่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต ่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก การคิด  
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
5. ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับ
การตรวจประเมินและค าแนะน า  

• ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
2. ครูควรพัฒนาผู้เรียนในระดับข้ัน ป.3 และ ป.
4  ให้มีพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนให้ผ่าน
การประเมินทุกคน 
3. ครูควรพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มี
คะแนนสูงกว่าระดับชาติ 
4. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี การท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้'วัดตาม หลักสูตรการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ 
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และ
พัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติ 
การให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ งานเสมอ 
5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตาม สภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ และ
ธรรมชาติวิชา 
6.ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู ้
7. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ทันที
เพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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• ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับ คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างซัดเจน เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนเนน้การมี
ส ่วนร่วม โดยด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกนั
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

• ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีมี ประสิทธิผล 
1) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมิน ตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนา ตนเอง แต่ยังขาด
การให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนา
ตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
2) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ เรียนรู้ 
แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือ ด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายคน 

 

5. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
5.2 การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจัดท าการวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
5.3 การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับ 

มอบหมาย ติดตามผลการน่าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมซน 

6. ควำมต้องกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

6.1 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

6.2 การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 
O-Netและ PISA 

6.3 การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิซาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 

 

บทท่ี 3 

ทิศทำง กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรยีน 
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วิสัยทัศน์ (VISION)   
“ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (MISSION)   
โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีหน้าท่ีพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ด้าน

การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ดังนี้ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. พัฒนาผู้บริหารให้สามารถบริหารงาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

เป้ำประสงค์ (GOALS)    
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ผู้บริหารสามารถบริหารงาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
6. สถานศึกษามีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 

ยุทธศำสตร์ (STRATEGY)        
หรือใช้ยุทธศำสตร์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาปฐมวัย คือ ร่าเริง แจ่มใส 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ใฝ่คุณธรรม 
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน    
ระดับการศึกษาปฐมวัย คือ พัฒนาการสมวัยครบทุกด้าน 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ สถานศึกษาพอเพียง 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม เพื่อให้บรรลุตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  ทางโรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี  เป็นแผนพัฒนาระยะยาวและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  2. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ และ
จุดเน้นเพิ่มเติม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ การคิดวิเคราะห์ ปรับการเรียน
เปล่ียน 
การสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน 
      3. การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บ าเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรง  ได้
มาตรฐานของเด็กไทย กระทรวงสาธารณสุข 

4. จัดการปกครองการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนักเรียนเป็นผู้ด ารงตนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม  

ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องโครงการตามกลยุทธ์สถานศึกษา 
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ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

ประเด็น 

ข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2564) เป้าหมาย
ความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2565) ประเทศ สพฐ. จังหวัด 
สพป.

ก าแพงเพชร 
เขต 2 

โรงเรียน 

1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
     1.1 ค่าเฉล่ียผลการประเมินระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 3 
          ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
          ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

 

 
56.14 
49.44 

 
 

55.48 
48.73 

 
 

57.44 
51.16 

 
 

51.14 
43.32 

 
 

56.54 
50.00 

 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

    1.2 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ 

 
50.38 
36.83 
34.31 
39.22 

 
49.54 
35.85 
33.68 
35.46 

 
51.36 
36.87 
34.37 
37.30 

 
50.99 
35.98 
33.62 
35.69 

 
42.50 
39.63 
32.99 
26.88 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

     1.3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ 

 
51.19 
24.47 
31.45 
31.11 

 
52.13 
24.75 
31.67 
30.79 

 
48.11 
23.66 
30.09 
28.65 

 
46.84 
21.43 
29.60 
27.16 

 
47.46 
24.17 
25.92 
26.04 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 



บทท่ี 4 

โครงกำร กิจกรรม 

 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้น ากลยุทธ์มาก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมายความส าเร็จ 
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยปฐมวัย มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานขับเคล่ือน
การบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม  
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้ก าหนดโครงการ ดังนี ้
  1.1 โครงการทัศนศึกษา 
  1.2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
  1.3 โครการการเรียนรู้สู่โครงงาน 
  1.4 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาการค านวณและ

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
  1.5 โครงการยกระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
  1.6 โครงการยกระดับความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
  1.7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1.8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1.9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  1.10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   
  1.11 โครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน

ภาษาไทย และการคิดค านวณ 
  1.12 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตาม

โครงการ PISA 
  1.13 โครงการส่งเสริมการเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา 
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  1.14 โครงการส่งเสริมผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

  1.15 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 

  1.16 โครงการโรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม 
  1.17 โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
  1.18 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ 
  1.19 โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี 
  1.20 โครงการนิเทศภายใน 
  1.21 โครงการการพัฒนาระบบงานทะเบียน และวัดผลประเมินผล 
  1.22 โครงการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านกีฬาของนักเรียน 
  1.23 โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
  1.24 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
  1.25 โครงการอาหารกลางวัน 
  1.26 โครงการพัฒนางานการเงินและพัสดุ 
  1.27 โครงการจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 
  1.28 โครงการรถรับส่งนักเรียน 
  1.29 โครงการแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียน 
  1.30 โครงการพัฒนาระบบสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  1.31 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.32 โครงการ TO BE NUMBER ONE   

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 
  2.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ความสามารถของนักเรียน 
  2.2 โครงการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  2.3 โครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
  2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  ได้ก าหนดโครงการ 
ดังนี้ 

  3.1 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
  3.2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักพหุปัญญา 
  3.3 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
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  3.4 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.5 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญอื่น ๆ 
  3.6 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี   

 3.7 โครงการหนูน้อยคนดี 
  3.8 โครงการโรงเรียนสุจริต 
  3.9 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ดนตรี – นาฏศิลป์ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ ได้ก าหนดโครงการ ดังนี ้
  4.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
  4.2 โครงการปรับปรุงสถานท่ีและอาคาร 
  4.3 โครงการซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องโครงการตามกลยุทธ์สถานศึกษา ได้ก าหนดโครงการ ดังนี ้
   5.1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  5.2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  5.4 โครงการส่งเสริมการบริหารงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  

ตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
  5.6 โครงการโรงเรียนสีขาว 
  5.7 โครงการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาค

ประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
  5.8 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
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งบเงินอุดหนุน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

…………………….บาท 

ค่าหนังสือเรียน 

................ บาท 

ค่าเคร่ืองแบบ 

..................บาท 

ค่าจัดการเรียน          

การสอน 

................. บาท 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

............... บาท 

ค่าจัดกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

.................... บาท 

เงิน  Top up 

….................บาท 

งบประจ า 20%                       

(ค่าสาธารณูปโภค,คา่ปรับปรุง

ซ่อมแซม,คา่เบี้ยเลี้ยง,ค่า

ยานพาหนะ) 

….................บาท 

งบพัฒนา (60%) 

….................บาท 

งบส ารอง 20% (ปรับปรุง

ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน,

ด าเนินการตามนโยบาย) 

….................บาท 

วิชาการ               

(โครงการมฐ...) 

งานงบประมาณ 

(โครงการมฐ...) 

งานบริหารงานบุคคล 

(โครงการมฐ...) 

….................บาท

งานบริหารงาน่วไป 

(โครงการมฐ...) 

….................บาท

เงินนอกงบประมาณ 

(จากส่วนราชการอื่น,เงินบริจาค) 

……………… บาท 

........บาท /…....โครงการ 

........บาท /…….

โครงการ... 

........บาท /……

โครงการ... 

........บาท /……

โครงการ... 

........บาท /…..

โครงการ... 

........บาท /…….โครงการ... 

     แผนภูมิที่ 1 สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

เงินปัจจัยพื้นฐาน 

...........................บาท 
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และส่งเสริม  ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อเปน็เคร่ืองมือในกำร

เรียนรู้ 
1 โครงการทัศนศึกษา - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับช้ันอนุบาล 
ปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

15,000 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูวันวิสาข ์

2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร   

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               

- ขออนุมัติโครงการ    

- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมการมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ียึดกับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

1,000 มาตรฐานท่ี 
1, 3 

วิชาการ ครูวิสุตา 
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- กิจกรรม English One Day One Word 

- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด าเนินงานตามโครงการ 

    

3 โครงการการเรียนรู้สู่โครงงาน - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูณัฐพร 

4 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
นักเรียนด้านวิทยาการค านวณและ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
- ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  

2,000 มาตรฐานท่ี 
1,3 

วิชาการ ครูสินทารา 
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- ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯจัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
- ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงานด าเนินงานตามโครงการฯ 
- ด าเนินงานตามโครงการฯโดยมีกิจกรรมท่ีพัฒนา
ตามเป้าหมาย 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมกำร 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
2. จัดซื้ออุปกรณ์ต่อกับบอร์ด kid bright 
3. ตกแต่งจัดห้องเรียน 
ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
- ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามงานให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานสถานศึกษา และเจ้าของโครงการฯ  
นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ ก าหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )  
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- สรุปประเมินโครงการฯกิจกรรมและภาพรวมของ
โครงการจัดท ารายงานโครงการฯเป็นรูปเล่มน าเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

5 โครงการยกระดับความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม       
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนช้ัน 
ป.1  
- พัฒนาส่ือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน 

1,000 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูประหยัด 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  ของนักเรียนช้ัน ป.1 

- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ                                  

    

6 โครงการยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1,000 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูจันทกานต์ 
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- จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- พัฒนาครูด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 
- พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 
- กิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
การคิดค านวณ 
- ด าเนินโครงการตามก าหนดการท่ีวางแผน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 
- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ                                  

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม      
- จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1,000 มาตรฐานท่ี 
1,3 

วิชาการ ครูแก้วสุดา 
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- จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 

- ครูผู้สอนแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
สอดแทรกแนวข้อสอบ  
O-NET ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และการสอบ 
- พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 
- ครูผู้สอนสอนเพิ่มเติมเนื้อหาในคาบ เรียนตาม
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ                                  

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  

1,000 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูอังคาร 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
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  - จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- พัฒนาครูด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 
- พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 
- กิจกรรมฝึกทักษะการคิดค านวณ 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ O - Net 
ระดับช้ันป.6 และ ม.3 
- ด าเนินโครงการตามก าหนดการท่ีวางแผน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 
- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ                                  

    

9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม              

- ขออนุมัติโครงการ                      

- แต่งต้ังคณะท างาน 

1,000 มาตรฐานท่ี 
1,3 

วิชาการ ครูณัฐพร 
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- พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

พฒันาการจากผลการสอบระดับชาติ O-Net 

ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

- กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ก ากับ และติดตาม                                         

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ   

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม              

- ขออนุมัติโครงการ                      

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฒันาการจากผลการสอบระดับชาติ O-Net 

ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

1,000 มาตรฐานท่ี 
1,3 

วิชาการ ครูวิสุตา 
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- กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ก ากับ และติดตาม                                         

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
11 โครงการยกระดับความสามารถในการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาไทย และการคิด 
ค านวณ 
 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ และให้ความรู้แก่ครู โดยการประชุมให้
ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการ
เขียนปฏิบัติ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าส่ือ/นวัตกรรม 
- กิจกรรมคลินิกหมอภาษา 
- กิจกรรมคิดค านวณ 
- กิจกรรมคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- กิจกรรมรักการอ่าน 

1,000 มาตรฐานท่ี 
1,3 

วิชาการ ครูแก้วสุดา 
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- กิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม                                         
- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

12 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตาม
โครงการ PISA 

-  ประชุมเพื่อสร้างความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเป็นตัวแทนของนักเรียนท่ัว
ประเทศเข้าร่วมสอบ PISA  ให้แก่นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูอังคาร 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  -  ครูและนักเรียนลงทะเบียนในระบบข้อสอบ PISA 

ONLINE 

- นักเรียนฝึกท าข้อสอบในระบบ ONLINE และ
ข้อสอบ PISA จากแหล่งต่างๆตามตารางฝึกในเวลา 
15.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ดังนี ้
 วันจันทร์ - การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
 วันพุธ - การรู้เรื่องการอ่าน 

 วันศุกร์ - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
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- ประเมินผลการท าข้อสอบของนักเรียนและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงเสริมแรงจูงใจให้นักเรียน 

- นิเทศติดตามและผลพัฒนาการด าเนินงาน 

- สรุปและติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

13 โครงการส่งเสริมการเข้าเรียนระดับ
ปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 

- ขออนุมัติโครงการ 

- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ด าเนินงานตามโครงการ 
- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

500 มาตรฐานท่ี 2   วิชาการ ครูอาริยา 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
14 โครงการส่งเสริมผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
  

-  ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

-  ก าหนดวันเวลาและสถานท่ี 

- ติดต่อประสานงานวิทยากร 

- จัดต้ังคณะท างาน 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบ การจัดฝึกอบรม 

- ด าเนินการจัดฝึกอบรม 

500 มาตรฐานท่ี 1   วิชาการ ครูจักรินทร์
ครูพชรกมล 
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- นิเทศติดตามและผลพัฒนาการด าเนินงาน 
- สรุปและติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

15 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 

- ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

- ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
- ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่าง ๆ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม                                         
- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูวันวิสาข ์

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
16 โครงการโรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม - ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

- ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ 
- จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 

500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูแก้วสุดา 
ครูพชรกมล 
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- จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP ) 
- จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
- จัดสอนเสริมเป็นรายวิชาตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) 
- ให้ครูประจ าช้ันจัดท าใบงานส าหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วม 
- วัดและประเมินผลพัฒนาการทางการเรียนและ
ตัดสินผลการเรียน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

17 โครงการหนูน้อยคนเก่ง - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย     
- กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
- รถแข่งแตงกวา 
- ไข่เจียวคุณหนู 

500 มาตรฐานท่ี 1  วิชาการ ครูรุ่งรว ี

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
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  - สลัดผักและผลไม้ 
- ฟองน้ าล่องลอย 
- กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
- กิจกรรมเกมการศึกษา 
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

18 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมหนูน้อยตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมรับประทานอาหารครบ  5  หมู่ 
- กิจกรรมด่ืมนม 
- กิจกรรมแปรงฟันล้างมือ 
- กิจกรรมนอน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

500 มาตรฐานท่ี 1  วิชาการ ครูอาริยา 
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- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
19 โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
- กจิกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมจิตรกรตัวน้อย 
- กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ 
- กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

500 มาตรฐานท่ี 1  วิชาการ ครูอาริยา 

20 โครงการนิเทศภายใน - ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 

- ส่งเสริมการนิเทศภายใน 

- นิเทศ/ ก ากับติดตาม 

500 มาตรฐานท่ี 2   วิชาการ ครูสินทารา 
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- ประเมินผลการด าเนินงาน 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

21 โครงการการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
และวัดผลประเมินผล 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

- ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

1,500 มาตรฐานท่ี 2 วิชาการ ครูอังคาร 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - ด าเนินโครงการตามก าหนดการท่ีวางแผน 

- นิเทศติดตามและผลพัฒนาการด าเนินงาน 

- สรุปและติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

22 โครงการพัฒนาความสามารถและทักษะ
ด้านกีฬาของนักเรียน 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- กิจกรรมทักษะความเป็นเลิศในการแข่งขันเข้าร่วม
การแข่งขันระดับต่าง ๆ 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาต่าง ๆ 
- ส่งเสริมนักเรียนเข้ารวมการแข่งขันกีฬาต่างๆอย่ามี
ประสิทธิภาพ 

10,000 มาตรฐานท่ี  
1,3  

วิชาการ ครูวันชัย 
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- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

23 โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- จัดท าคู่มือ เตรียมส่ือและวัสดุอุปกรณ์  
- ประสานวิทยากร 

5,000 มาตรฐานท่ี  
1,3  

วิชาการ ครูจันทกานต์ 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - ด าเนินการเข้าค่ายส่งเสิรมทักษะทางวิชาการ 

- ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
- ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

    

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

- ประชุมช้ีแจง 

- กจิกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
- การตรวจสุขภาพ / วัดสายตา 
- กิจกรรมก าจัดเหา 
- กิจกรรมฟันสะอาด 

1,500 มาตรฐานท่ี 1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครูอังคาร 
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- .กิจกรรมวัดน้ าหนักส่วนสูง 
- กิจกรรมด่ืมนม 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
- ด าเนินโครงการตามก าหนดการท่ีวางแผน 
- นิเทศติดตามและผลพัฒนาการด าเนินงาน 
- สรุปและติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

25 โครงการอาหารกลางวัน - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 

500 มาตรฐานท่ี 1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครูวันวิสาข ์

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

26 โครงการพัฒนางานการเงนิและพัสดุ - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 

5,000 มาตรฐานท่ี 2 งบประมาณ
และการเงิน 

ครูแก้วสุดา 



53 

 

 
 

- จัดหาพัสดุจัดท าเอกสารหลักฐานด้านการเงินและ
พัสดุ 
- พัฒนาการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนและทางราชการมากท่ีสุด 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

27 โครงการจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ส ารวจความต้องการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 
- จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในราชการ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

12,000 มาตรฐานท่ี 2 งบประมาณ
และการเงิน 

ครูแก้วสุดา 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
28 โครงการรถรับส่งนักเรียน - ร่างโครงการ เสนอท่ีประชุมครู  เพื่อพิจารณารับ

หลักการ 
- เสนอของบประมาณเพื่อจัดท าโครงการ 

36,000 มาตรฐานท่ี 2 งบประมาณ
และการเงิน 

ครูจันทกานต์ 
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- แต่งต้ังคณะท างาน  เพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 
- ด าเนินงานจัดกิจกรรมรถรับ-ส่งนักเรียน 
- ติดตามผลและประเมินผล 

29 โครงการแนะแนวและส่งเสริมการศึกษา
ต่อของนักเรียน 
 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
- การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวนอกสถานศึกษา 
- ช่ัวโมงทักษะชีวิตและการมีงานท า 
- กิจกรรม YC 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

1,500 มาตรฐานท่ี 
2,3 

กิจการ
นักเรียน 

ครูสุพัตรา 

30 โครงการพัฒนาระบบสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู ่
- กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 

3,000 มาตรฐานท่ี 
2,3 

กิจการ
นักเรียน 

ครูสุพัตรา 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
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  - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและจัดต้ัง
สภานักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และ
กิริยามารยาทของนักเรียน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

31 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- การคัดกรอง 
- การส่งเสริมนักเรียน 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
- ส่งเสริมการส่งต่อ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

1,000 มาตรฐานท่ี 
2,3 

กิจการ
นักเรียน 

ครูสุพัตรา 



56 

 

 
 

32 โครงการ TO BE NUMBER ONE   
 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 

1,000 มาตรฐานท่ี 
1,3 

กิจการ
นักเรียน 

ครูวิสุตา 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 

- กิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติดสากล 

- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 
33 โตรงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

ความรู้ความสามารถของนักเรียน 
- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมและ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 และ
การสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อใช้เป็นผลงานส่ง
เข้าประกวด/แข่งขันในระดับต่าง ๆ 
- การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

5,000 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูสินทารา 
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- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

34 โครงการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม               
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC  

1,000 มาตรฐานท่ี 2 วิชาการ ครูณัฐพร 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

35 โครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กิจกรรมการอบรมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

5,000 มาตรฐานท่ี 2 บริหารงาน
บุคคล 

ครูสินทารา 
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- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
- จัดท าข้อมูลในการจัดซื้ออุปกรณ์ 
- ส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของครู 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 
 

23,000 มาตรฐานท่ี 2 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครูรุ่งรว ี

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด าเนินงานตามโครงการ 
    

 กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย 
37 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูจันทกานต์ 
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- เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ ์
ฯลฯ ก่อนเข้าแถว ตอนเช้าทุกวัน หรือเสียงตามสาย
ช่วงพักเท่ียง 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและท า
กิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน โดย
เน้นกิจกรรม รักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

- การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน 

- กิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียนก่อนเข้าเรียน 

- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ 

38 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักพหุปัญญา 
 

- ประชุมเพ่ือเสนอโครงการ/กจิกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

-พัฒนาชุดทดสอบและแบบประเมินความถนัดตามหลักพหุ
ปัญญา 8 ด้าน 

500 มาตรฐานท่ี 3 วิชาการ ครูจักรินทร์ 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - น าชุดทดสอบและแบบประเมินท่ีพัฒนาให้

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

- น าชุดทดสอบและประเมินมาด าเนินการปรับปรุง 
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- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมชุดทดสอบ
และประเมิณความถนัดตามหลักพหุปัญญา 

- ค าเนินการอบรมการใช้ชุดทดสอบและประเมิณ
ความถนัดตามหลักพหุปัญญา 

- ประเมิณทักษะความสามารถในการใช้ชุดทดสอบ
และประเมินความถนัดตามหลักพหุปัญญา 8 ด้าน
ภายหลักการอบรม 

- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

39 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

- ประชุมเพ่ือเสนอโครงการ/กจิกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- วันเข้าพรรษา(แห่เทียน) 
- วันออกพรรษา(ตักบาตรเทโว) 
- วันมาฆบูชา 
- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

1,500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูสุพัตรา 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
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40 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

3,000 มาตรฐานท่ี 1   วิชาการ ครูสินทารา 

41 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญอื่นๆ - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันรณรงค์ไข้เลือดออก 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ ภาษาไทย 

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมลอยกระทง 

- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส 

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน อ.3 ป.6 และม.3 

8,100 มาตรฐานท่ี 1   วิชาการ ครูจักรินทร์ 
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ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

    

42 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี   

- ประชุม ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการ 
- วางแผนจัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 

- เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

10,000 มาตรฐานท่ี 
1,3  

วิชาการ ครูวุฒิพร 

43 โครงการหนูน้อยคนดี - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  
- ขออนุมัติโครงการ  
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมรักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูรุ่งรว ี
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- กิจกรรมนิทานคุณธรรม 
- กิจกรรมหนูน้อยออมเงิน 
- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
44 โครงการโรงเรียนสุจริต - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- จัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 

- จัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
- ITA Online 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

1,000 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูสุพัตรา 

45 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้าน ดนตรี – นาฏศิลป์ 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

3,000 มาตรฐานท่ี 
2,3 

กิจการ
นักเรียน 

ครูวันวิสาข ์
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- กิจกรรมเวทีคนกล้า   
- กิจกรรมนาฏลีลา พัฒนาสุขภาพ 

- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้ตำมศักยภำพ 
46 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

3,500 มาตรฐานท่ี 3 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครูสินทารา 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - แต่งต้ังคณะท างาน 

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
- ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
- ค่าเว็บไซต์ของโรงเรียน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

47 โครงการปรับปรุงสถานท่ีและอาคาร - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนงาน 
- ขออนุมัติโครงการ / แต่งต้ังคณะท างาน 

50,000 มาตรฐานท่ี 2 บริหารท่ัวไป ครูสินทารา 



65 

 

 
 

- ปรับปรุงห้องผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

48 โครงการซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้าง
และครุภัณฑ์ 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนงาน 
- ขออนุมัติโครงการ / แต่งต้ังคณะท างาน 
- ส ารวจความเสียหาย 
- ด าเนินการซ่อมแซม 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

 

35,000 มาตรฐานท่ี 2 บริหารท่ัวไป ครูรุ่งรว ี

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด าเนินงานตามโครงการ 
    

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องโครงกำรตำมกลยุทธ์สถำนศึกษำ 
49 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ด าเนินงานตามโครงการ 

1,500 มาตรฐานท่ี 2 วิชาการ ครูณัฐพร 
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- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

50 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และ
ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ขออนุมัติโครงการ                       
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ประชุมคณะครูวางแผนการท างาน  
- ประชุมนักเรียนเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการ             
- กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมการเลี้ยงกบ 
- กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 
- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด าเนินงาน
ตามโครงการ 

1,000 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครูเอนก 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
51 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

500 มาตรฐานท่ี 1 วิชาการ ครสุูพัตรา 
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- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชากังราว ส่งเสริมสวด
มนต์วันศุกร ์

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ มัคนายกน้อย 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

52 โครงการส่งเสริมการบริหารงาน คุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แต่งต้ังคณะท างาน 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 

- ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน 

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

1,500 มาตรฐานท่ี 2 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครูสุพัตรา 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
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53 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน 
- ให้ความร่วมมือระหว่างชุมชนและผู้ปกครอง 
- รับทราบและน าเสนอข้อมูลจากทางโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
- ให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียน 
- ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

1,500 มาตรฐานท่ี 2 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครูวันวิสาข ์

54 โครงการโรงเรียนสีขาว - ประชุมเพื่อเสนอโครงการส่งเสริมการบริหาร งาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียงกับยาบ้า 
- กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติด โทษทาง
กฎหมาย ทักษะชีวิต 

1,000 มาตรฐานท่ี 2 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครูจันทกานต์ 
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ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด 

- กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากส่ือ
ลามกอนาจาร การพนัน และเกมออนไลน์ 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

55 โครงการบริหารงบประมาณและการระดม
ทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชา
สังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
 

- ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  จัดท าแผน
และปฏิบัติตามแผนงาน 
-  ขออนุมัติโครงการ / แต่งต้ังคณะท างาน 
- ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานการเงนิและพสัดุ 
- ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

1,500 มาตรฐานท่ี 2 งบประมาณ
และการเงิน 

ครูวันวิสาข ์
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- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

56 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ - ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม  
- ขออนุมัติโครงการ                      
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- จัดหาสถานท่ีคัดแยกขยะ 

6,000 มาตรฐานท่ี 
1,2 

กิจการ
นักเรียน 

ครูเอนก 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำนที่ งำน 4 ด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
  - ค่าบริการสถานท่ีท้ิงขยะ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับแยกขยะท าความสะอาด
โรงเรียน 
- ด าเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ 
- นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

- สรุป ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 338,548    
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โครงกำร ทัศนศึกษา 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร 

กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
   ข้อท่ี 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4  
  ระดับขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.2  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาววันวิสาข์ บูชา 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติการกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทาง
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ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะท่ีส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะความรู้ โดยการศึกษาดูงานตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  

ทางโรงเรียนได้ด าเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด น านักเรียนทัศนศึกษา ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2563 จะน านักเรียนไปศึกษาโดยแบ่งกิจกรรมทัศนศึกษาเป็น 3 ระดับ ระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1  ถึง ระดับช้ันประถมศึกษา 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เพื่อให้นักเรียน ศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้รว่มกับผู้อื่น  
2.3 เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่งความรู้และ ส่ือต่าง ๆ นอกสถานศึกษา 

3.  เป้ำหมำย   
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ใช้แหล่งความรู้และ ส่ือต่าง ๆ นอกสถานศึกษา 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้                             
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 สนุกกับการเรียนรู ้

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.2.2 โรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                          
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุกคน 

    มี.ค.65  
ผอ.ร.ร./
วันวิสาข์  
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2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1น ำนักเรียนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ระดับชั้นอนุบำลปีที่1-
มัธยมศึกษำปีที่3 

- ส ารวจความสนใจ
ของนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

- ติดต่อสถานท่ีทัศน
ศึกษา 

 
 

 
ครูทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 

 

15,000  
 
 
 
 
 
 

 

15,000 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.65 -
มี.ค.66 

 

 
ครูทุกคน 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำตอ
บแท
น 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

รวมเงิน 

 - ขออนุญาตผู้ปกครองน า
นักเรียนไปทัศนศึกษา 

 
    

  

3 นิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

     มี.ค. 65 ผอ./ครู
วันวิสาข ์

4 สรุปและประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

1 เล่ม     มี.ค.65 วันวิสาข ์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   15,000  15,000   
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน 15,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 
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6.1 ร้อยละความสนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ รอบตัว  

- ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- แบบส ารวจ 

6.2 ร้อยละการใช้แหล่งความรู้และ ส่ือต่าง 
ๆ นอกสถานศึกษา 

- ส ารวจการผลิตใช้ส่ือ การ
จัดหา/ใช้แหล่งเรียนรู้ 

- แบบส ารวจการผลิตใช้ส่ือ 
การจัดหา/ใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.3 ร้อยละการมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้                             

- สังเกตการจัดการเรียนรู้ - แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

6.4 ร้อยละการสนุกกับการเรียนรู ้ - สังเกตการจัดการเรียนรู้ - แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

6.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
หรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษา 

- ส ารวจ/สอบถาม 
ความคิดเห็น 

- แบบส ารวจ/สอบถาม
ความคิดเห็น 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียนร้อยละ 80 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้แหล่งความรู้และ            
ส่ือต่าง ๆ นอกสถานศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ และสนุกกับการเรียนรู ้

7.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.3 โรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 
 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นางสาววันวิสาข์  บูชา) 
                                                 ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ    
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร   
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  

กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้       
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1   
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.4   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาววิสุตา  ก้อนค า 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาล การขับเคล่ือนทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 กระทรวงศึกษาเป็นมีหน้าท่ีในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ ซึ่งภาษาราชการของประชาคมอาเซียน
คือภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคนไทยและเยาวชนไทย 
 ปัจจุบันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนท้ังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยู่ใน
ภาวะท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน   รวมทัง้กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารของครูในโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพตามระดับท่ีควรจะเป็น   
 เนื่องด้วยทางโรงเรียนวัดอุเบกขารามได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ อีกท้ัง
ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีดีขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารของนักเรียนและได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาภาษาองักฤษใหแ้กน่กัเรยีนท้ังยงัเตรียมความพร้อมใหน้ักเรียนในการ
ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลในโลกสากล 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศภายใน และการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับนักเรียน 
 2.3 เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียน 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 นักเรียนส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคร ู

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค. 65 

 

ผอ./   
ครูวิสุตา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 กิจกรรมการมีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนท่ียึดกับภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
2.3 กิจกรรม English One Day 
One Word 

 

นักเรียน 
  

 
 

500 
 

250 
 

250 

 

500 
 

250 
 

250 

 

พ.ค.65 
– มี.ค.
66 

 

ครูวิสุตา 
 

ครูวิสุตา 
 

ครูวิสุตา 
 

3 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                              ม.ค.66  
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 -  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

ครูทุก
คน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

ผอ./ครู
ประหยัด 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

    ต.ค.65 

มี.ค.66 

 

ครูทุกคน 

 

5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 นักเรียนส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนร้อยละ 75 ข้ึนไป 

- สังเกตการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดการเรียน
การสอน 

- แบบสังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนดีขึ้น 
7.2 ได้ระดับความส าเร็จของการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.3 ได้ส่งเสริมการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับครู 
7.4 นักเรียนได้รับประโยชน์ในการเรียนสูงสุด 

 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นางสาววิสุตา  ก้อนค า) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
             

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายยุทธนา หงสไกร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   การเรียนรู้สู่โครงงาน 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  
       กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้       
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี   1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 ,1.1.4 , 1.1.5 และ 1.1.6  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์ 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
1.หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและ
ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) และจากงานวิจัยพบว่า ศักยภาพในการรับรู้ส่ิงใหม่ๆ ของ
ผู้เรียนจะถูกยกระดับข้ึนเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหา และเมื่อผู้เรียนได้รับความ
ช่วยเหลือและเข้าใจว่าความรู้กับทักษะเหล่านั้น สัมพันธ์กันด้วยเหตุใด เมื่อไหร่และอย่างไร 
(Bransford, Brown, & Conking, 2000, p. 23) การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะถูกขับเคล่ือนโดยมี
ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ท่ีเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับทักษะการคิดขั้นสูง 
เข้าสู่สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) เป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับบริบทจริง ท าให้ผู้เรียนท้ังหมดเกิดการเรียนรู้ สามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ (process of inquiry) 
ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานท่ีเป็นรูปธรรมออกมาท าให้ผู้เรียน
สามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ด้ังนั้น การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
เป็นรูปแบบวิธีสอนท่ีจะน าผู้เรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาท่ีท้าทายและสร้างช้ินงานได้ส าเร็จด้วยตนเอง 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โครงงาน  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
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 2.2 เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
3.เป้ำหมำย 

โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  

3.1.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ร้อยละ 100 
3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  

3.2.1 ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง 
4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 

ท่ี 
 

รำยละเอียด           
ของกิจกรรม 

 

เป้ำหมำ
ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินงำ
น 

 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ค่ำตอ
บแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวมเงิน 

1 
 

วำงแผน 

-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

-  ขออนุมัติโครงการ 

- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.ณัฐพร 

อ่อน
สุวรรณ์ 

ครู คศ.1 

2 ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรส่งเสริม
สนับสนนุกำร
ปฏิบัติงำน 

- ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  
 

ครูทุกคน  
 
 

 500 
 
 

 
 
 
 

พ.ค.65ถึง 

มี.ค.66 

น.ส.ณัฐพร 

อ่อน
สุวรรณ์ 

ครู คศ.1 

3 นิเทศ ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน 

ครูทุกคน - - - - พ.ค.65ถึง 

มี.ค.66 

ผ.อ.ยุทธนา 

หงสไกร 

 
4 สรุปและประเมินผล

และรำยงำนผลกำร
1 เล่ม - - - 

 
 

 

- 
 
 
 

มี.ค.66 น.ส.ณัฐพร 

อ่อน
สุวรรณ์ 
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หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมำณ  จ านวน  500  บาท 
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน   500  บาท   
 

 

6.กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

1. ผลผลิต (Outputs)  
- ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ร้อยละ 100  

  
แบบเมินความพึง

พอใจ 

 
แบบประเมิน 

2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
 -ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง 

  
แบบเมินความพึง

พอใจ 

 
แบบประเมิน 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 

 7.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 7.2 ครูจัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครู คศ.1 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 500  -  
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                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาการ
ค านวณและเทคโนโลยี 

   หุ่นยนต์ 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 

สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
      กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 และ 1.1.6 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ข้อท่ี 3.2 3.4 และ 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายสินทารา  เกษแก้ว 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม  2565 – เมษายน  2566 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเน้นวิธีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ 
หรือ Computing Science) เป็นวิชาใหม่ของนักเรียนไทย โดยเดิมทีวิชานี้ช่ือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังกัดอยู่ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ จนกระท่ังมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกาศให้วิชาวิทยาการค านวณย้าย
มาอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเป็นวิชาบังคับท่ีเด็กต้องเรียนท้ัง   12 ช้ันปี ต้ังแต่ประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิทยาการค านวณ สอนให้คิดเป็น ใช้เป็น และรู้เท่าทันเทคโนโลยีขอบเขต
ของการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ ว่าเน้นใน 3 องค์ความรู้ ดังนี้  การคิดเชิงค านวณ 
(computational thinking) เป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วย
ความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะท าให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีล าดับวิธีคิด 
โดยวิธีคิดแบบวิทยาการค านวณนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่จุดประสงค์ท่ีส าคัญกว่าคือการสอนให้เด็กคิดและเช่ือมโยงปัญหาต่าง ๆ 
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เป็น จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) 
เป็นการสอนให้รู้จักเทคนิควิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในยุค 4.0 จะเน้นในด้าน
ระบบอัตโนมัติ (automation) ท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือ
คมนาคม      ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน และประยุกต์สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม  พื้นฐาน
การรู้เท่าทันส่ือและข่าวสาร (media and information literacy)  เป็นทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันส่ือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นความจริงหรือความคิดเห็น โดยเฉพาะข้อมูลบนส่ือสังคม
ออนไลน์ นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปัญญา
ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กใช้ช่องทางนี้ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย  Coding  คือการเขียนชุดค าส่ังของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค๊ด (Code)”    ซึ่งเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์ ซึ่งในยุคปัจจุบันท่ี
เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวกันกับทุกจังหวะของชีวิต แต่ท่ัวโลกหรือแม้แต่เมืองไทยเองกลับค้นพบว่า 
จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านนี้ กลับน้อยลงในหลายๆ ประเทศจึงเริ่มให้ความสนใจกับ 
Coding ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมากขึ้น โดยการบรรจุเอาวิชานี้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
คอมพิวเตอร์ต้ังแต่วัยเด็ก เพราะมีความเช่ือว่า หากเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาคณิตศาสตร์ได้ เด็ก ๆ 
ก็จะสามารถเรียนรู้ภาษา Coding ได้เช่นกัน อีกท้ังการเรียนการสอนท่ีปรับเปล่ียนไปตามรูปแบบของ  
วัยของผู้เรียน จึงท าให้สามารถเช่ือมั่นได้ว่า เด็ก ๆ จะสามารถเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ได้ท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ส่งเสริมความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์,แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการ
ต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัล ในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก าลังคน
ด้านดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงค านวณ 

 2.2  ให้นักเรียนมีพืน้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.3  ให้นักเรียนมีพืน้ฐานการรู้เท่าทันส่ือและข่าวสาร 

 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ระดับช้ัน ป.1- ม.3 ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
3.2 ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงค านวณ อยู่ในระดับดี  
2.  นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในระดับดีเย่ียม 
3.  นักเรียนมีพื้นฐานการรู้เท่าทันส่ือและข่าวสารอยู่ในระดับดีเย่ียม 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

1. 
 

2. 

3. 
 

 

 

4. 
 

5. 
 

 

 

 

 

6. 
 

 

 

 

 

 

 

7. 
 

8. 

ขั้นเตรียมการ (P) 
ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพื้นท่ี

การศึกษา และสพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกั บ
โครงการฯ 

ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ี
ผ่านมา  

ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯจัดท า โครงก ารฯ 
น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ขั้นด าเนินการ (D) 
ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ

และมอบหมายภาระงานด า เนินง านตาม
โครงการฯ 

ด าเนินงานตามโครงการฯโดยมีกิจกรรม
ท่ีพัฒนาตามเป้าหมาย 

กิจกรรมการ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
2. จัดซื้ออุปกรณ์ต่อกับบอร์ด kid bright 
3. ตกแต่งจัดห้องเรียน 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามงาน

ให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานสถานศึกษา และ

เจ้าของโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการฯ ก าหนด 

 

พฤษภำคม 2565 

 

พฤษภำคม 2565 

พฤษภำคม 2565 

 

 

 

พฤษภำคม 2565 

 

พฤษภำคม 2565 - 

มีนำคม 2566 

 

 

 

 

กุมภำพันธ์  2566 

 

 

 

 

 

 

 

มีนำคม 2566 

 

มีนำคม 2566 

 

 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 

 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 

 

 

 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 

 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 

 

 

 

 

 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 

 

นำยสินทำรำ  เกษแก้ว 
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ขัน้สรุปและประเมินผล ( A )  
สรุปประเมินโครงการฯกิจกรรมและภาพรวม
ของโครงการ 
จัดท ารายงานโครงการฯเป็นรูปเล่มน าเสนอฝ่าย
บริหาร 

 

5. งบประมาณท่ีใช้ 

งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ปีการศึกษา 2565 จ านวน  
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใชง้บประมาณ หมวดรายจ่าย รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
 1.อุปกรณ์หุ่นยนต์     800 

2.อุปกรณ์ เซ็นเซอร ์บอร์ด kid bright     800 

3.ไวนิลส่ือการสอน unplugged ขนาด 2*1.5 
เมตร 

    400 

รวม 2,000 

 
 

 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช้ประเมิน 

6.1 ด้านปริมาณ 
จ านวนนัก เรียนโรงเรียนวัดอุ เบกขาราม 

ระดับช้ัน ป.1- ม.3 ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
6.2 ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงค านวณ อยู่ใน

ระดับดี  

 
90 
 
 
75 
90 
 

 
 
ประเ

มินตามสภาพ
จริง 

ส ารว
จ 

 
 
แ บ

บสังเกต 
 
แ บ

บส ารวจ 
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2.นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยู่ในระดับดีเย่ียม 

3. นักเรียนมีพื้นฐานการรู้ เ ท่าทันส่ือและ
ข่าวสารอยู่ในระดับดีเย่ียม 

90 ประเ
มิน 

แ บ
บประเมิน 

 

 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผู้เสนอโครงการ 
(นายสินทารา  เกษแก้ว) 

ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
 

ลงช่ือ………………………....………ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ……....………....………………..ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายยุทธนา  หงสไกร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ยกระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  

กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียนข้อท่ี   1.1.1 และ 1.1.5  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายประหยัด  ขันกสิกรรม 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้

ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย   มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อน าพา
ประเทศ สู่ความเจริญก้าวหน้า โดยให้ความส าคัญต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนต้ังแต่เริ่มเรียนก าหนด
เป็นนโยบายส าคัญคือ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และปีการศึกษา 2558 
“เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้
เป็นรูปธรรม 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงจัดท าโครงการ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ขึ้น เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา เรื่องการอ่านออก
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เขียนได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และพัฒนานวัตกรรมเพือ่แก้ไขให้ตรงกับปัญหาและความ
ต้องการ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อก ากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 
 2.2. เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และก าหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.3 เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้สูงขึ้น 
 2.4  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นรายบุคคล 
 
 
 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ปีการศึกษา 2565 จ านวน  7  
คน  เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
 3.2    ด้ำนคุณภำพ 
          3.2.1    ผลการประเมินการการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน 
(Reading Test : RT) ดี 
          3.2.2  นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 
          3.33  โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 อยู่ในระดับ ดี  
 เกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพ 
 คะแนน  <  ร้อยละของปีปัจจุบัน  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน   =  ร้อยละของปีปัจจุบัน  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 คะแนน   >  ร้อยละ 2 ของปีปัจจุบัน อยู่ในระดับ ดี 
 คะแนน   >  ร้อยละ 3-4 ของปีปัจจุบัน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 คะแนน   >  ร้อยละ 5 ขึ้นไปของปีปัจจุบัน อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 



28 

 

 
 

 ในระหว่าง  วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565   ถึง  วันท่ี  31  มีนาคม 2566 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำ 

หมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะ 
เวลำกำร
ด ำเนิน 
งำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม       
 -  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
คณะครู
ทุกคน 

     
พ.ค.65 

 
ครูประหยัด 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการ 
ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
ของนักเรียนช้ัน ป.1  
2. 2 พั ฒ น า ส่ื อ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ
แก้ปัญหาการอ่าน 
ของนักเรียนช้ัน ป.1 

 
 

  
 

 
1,000 

 
1,000 

 
ก.ค.65 

- 
มี.ค.66 

 
ครูประหยัด 

 
 

3 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
-  วางแผนนิเทศ ก ากับและติดตาม             

 
 

    มี.ค.66 
 

ครูประหยัด 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องด ำเนนิงำนตำมโครงกำร 

      มี.ค.66 ครูประหยัด 

 
7.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท   
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับจัดท าใบงาน 1,000 บาท  
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
 
9.  หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 9.1  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  
 9.2  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
10.  กำรติดตำมและประเมินผล 
 10.1 ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหลังจากจัดกิจกรรม  จากครู และนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1. การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการ

อ่าน (Reading Test : RT)  ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี  1  จ านวน  7 คน   

1.  การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน 
(Reading Test : RT)  ผ่านในระดับ ดี 
 

 
11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 11.1  ได้ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 11.2  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading 
Test : RT) สูงขึ้น 
 
 

(ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
(นายประหยัด ขันกสิกรรม) 
  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
(ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
  หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
(ลงช่ือ)                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
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    (นายยุทธนา หงสไกร) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 
 
 
 
โครงกำร    ยกระดับความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
แผนงำน    บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย     กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
     กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
     ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ข้อท่ี   1, 2, 5  

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อท่ี   1, 3, 4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวจันทกานต์ ช านิ  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อืน่ๆ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ โรงเรียนต้องมียุทธวิธีต่างๆ 
ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและความรูแ้ละทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรแล้ว การสอนเสริม
ถือเป็นแนวทางหนึ่งท่ีกระตุ้น และเป็นก าลังใจ ให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้  
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ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทาง
ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะท่ีส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะความรู้  
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้จัดท าโครงการด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นเพื่อจัดกระบวนการในการพัฒนาครูและผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียน มี
ผลการระดับ 3  ขึ้นไป 
2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 อา่น เขียน คิดวิเคราะห์ และคิดค านวณได้
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ระดับ 3  ขึ้นไป ร้อยละ 70 
3.  เป้ำหมำย  

3.1  ด้ำนปริมำณ  
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และคิดค านวณได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  
      3.2  ด้ำนคุณภำพ 

   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้ และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 
4.  วิธีด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม      

 

คณะครู 

     
พ.ค. 65 

 

ผอ./   
ครูจัน
ทกานต์ 
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จัดท าแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

2 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง      พ.ค. 65 ครูจัน
ทกานต์ 

3 ด าเนินงานตามโครงการ 
1 พัฒนาครูด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการ 
2 พัฒนานักเรียนด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ 
3 กิจกรรมฝึกทักษะการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
การคิดค านวณ 
 

ครูและ

นักเรียน 

  1,000 1,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูจัน
ทกานต์ 

4 ด าเนินโครงการตาม
ก าหนดการท่ีวางแผน 

     ตลอดปี
การศึกษา 

ครูจัน
ทกานต์ 

5 นิเทศติดตามและผล
พัฒนาการด าเนินงาน 

ผอ.      ตลอดปี
การศึกษา 

ครูจัน
ทกานต์ 

6 สรุปและติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

     มี.ค. 2566 ครูจัน
ทกานต์ 
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รวมเป็นเงินท้ังป ี    1,000 1,000   

 
5.  งบประมำณ 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
วิธีกำรวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ 70 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่าน เขียน 

คิดวิเคราะห์ และคิดค านวณได้

ถูกต้อง 

 

2.ร้อยละ 70 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียน

วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

ระดับ 3  ขึ้นไป 

- สังเกตจากการเรียนและแบบ
ฝึกทักษะ แบบทดสอบ 
 
 
 
- แบบทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  
-ผลการเรียนปลายภาค 

-แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ 
 
 
 
 
-แบบทดสอบ 
-ผลการเรียนปลายภาคเรียน  

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิดค านวณ และมีผลการเรียน
วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ระดับ 3  ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้ และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 
 
 

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

                     (นางสาวจันทกานต์ ช านิ) 

                            ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
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                (นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 

           หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

แผนงำน     บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 ด้วยการปรับ  หลักสูตรการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
      กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1.1 และ 1.1.5  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อท่ี 3.1, 3.4 และ 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม  2565 – เมษายน  2566 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติการกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทาง
ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะท่ีส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะความรู้  
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ัน ป.6 และช้ัน ม.3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไปร้อยละ 80 
และ เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไปร้อยละ 80 
 2.2 เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไปร้อยละ 80 
  3.1.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
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 3.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้ และสามารถน าไปใช้เป็น
พื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 
 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม      

- จัดท าแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 

 

ผอ.รร./
ครูแก้วสุดา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 ครูผู้สอนแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยสอดแทรก
แนวข้อสอบ  
O-NET ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการสอบ 

2.2 พัฒนานักเรียนด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ 

 

ครู
ประจ า
วิชา 

 
 

นักเรียน 
ป.6 

และ ม.3 

   

1,000 
 

1,000 
 
พ.ค.65 - 
 เม.ย.66 

 
 
 
 

 

 

 
ครูแก้วสุดา 
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2.3 ครูผู้สอนสอนเพิ่มเติม
เนื้อหาในคาบ เรียนตาม
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้  

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                        

- จัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 

 

ครู
ประจ า
วิชา 

 

     
มิ.ย. 64 - 
เม.ย. 65 

 
ผอ.และ 

ครูแก้วสุดา 
 

4 สรุป ประเมินผล และ
พัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

- จัดให้มีการทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
เครื่องมือท่ีมีมาตรฐานด้วย
วิธีและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ครู
ประจ า
วิชาและ
นักเรียน 
ป.6 
และ ม.3 

 

     
 

มิ.ย. 64- 
เม.ย. 65 

 

 
 

ครูแก้ว
สุดา 

 รวม    1,000 1,000   

 
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไปร้อยละ 80 

 

6.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไป และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ี
สูงขึ้น 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์) 
                                                 หัวหน้างานบริหารวิชาการ    
 
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายยุทธนา หงสไกร) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

แผนงำน    บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย     กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
     กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
     ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ข้อท่ี   1, 2, 5  

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อท่ี   1, 3, 4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวอังคาร สุริยนต์  
ลักษณะโครงกำร        โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง          อื่น 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ โรงเรียนต้องมียุทธวิธีต่างๆ 
ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและความรูแ้ละทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรแล้ว การสอนเสริม
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ถือเป็นแนวทางหนึ่งท่ีกระตุ้น และเป็นก าลังใจ ให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้  

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทาง
ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะท่ีส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะความรู้  
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นเพื่อจัดกระบวนการในการพัฒนาครูและ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะ 
ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียน มีผลการระดับ 3  ขึ้นไป 
 
 
2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดวิเคราะห์ และ
คิดค านวณได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ระดับ 3  ขึ้นไป ร้อยละ 70 
3.  เป้ำหมำย  

3.1  ด้ำนปริมำณ  
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดวิเคราะห์ และคิดค านวณ
ได้ร้อยละ 70 ข้ึนไป  
      3.2  ด้ำนคุณภำพ 

   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ความสามารถตาม
เกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้ และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนใน
ระดับสูงได้ 
4.  วิธีด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม เป้า 

หมาย 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงา

น 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอ

บแทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ รวม

เงิน 
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1 ขั้นเตรียมกำร 

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

คณะ

คร ู

     

มิ.ย.
2565 

 

2 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง       น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

3 ด าเนินงานตามโครงการ 

1 พัฒนาครูด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการ 

2 พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ 

3 กิจกรรมฝึกทักษะการคิดค านวณ 

4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบระดับชาติ 

 O - Net ระดับช้ันป.6 และ ม.3 

ครูและ

นักเรีย

น 

  1,000 1,000  น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

4 ด าเนินโครงการตามก าหนดการท่ี
วางแผน 

     ตลอดปี
การศึกษ

า 
 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 
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5 นิเทศติดตามและผลพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

ผอ.      ตลอดปี
การศึกษ

า 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

6 สรุปและติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

     เม.ย. 
2566 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

รวมเป็นเงินท้ังป ี    1,000 1,000   

 
5.  งบประมำณ 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของ

โครงการ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ 70 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดวิเคราะห์ 

และคิดค านวณได้ถูกต้อง 

2.ร้อยละ 70 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ระดับ 3  ขึ้นไป 

- สังเกตจากการเรียนและแบบ
ฝึกทักษะ แบบทดสอบ 
 
 
 
- แบบทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  
-ผลการเรียนปลายภาค 

-แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ 
 
 
 
 
-แบบทดสอบ 
-ผลการเรียนปลายภาคเรียน  

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดวิเคราะห์ คิดค านวณ และ
มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ 3  ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้ และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 
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ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางสาวอังคาร สุริยนต์) 

                            ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 

           หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 ด้วยการปรับ  หลักสูตรการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
      กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้       
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 และ 1.1.5 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.4 และ 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง  2545) มาตรา 24 
เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเนน้ให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท่ีมุ่ง
ให้ผู้เรียน คิดเป็น และแก้ปัญหาได้ เน้นการเรียนรูจ้ากกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีทักษะในการ
ค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาอย่างมีระบบใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจ  โดยใช้ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นสากลและท้องถิ่น  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ให้ผู้อื่นรับรู้  โดย
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ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้น แนะน า ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จึงนับเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง  ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีทักษะในการคิดแบบต่างๆ ดังนั้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงจัดท ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นโดยให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตรง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ และเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ทางด้าน-
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผล
การสอบ O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 15 
 3.1.2 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 15 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี

ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้ และ
สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 วำงแผน                                                
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-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

พ.ค. 65 ผอ./   
ครูณัฐ
พร 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม
ท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

2.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบระดับชาติ      O-

Net ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.3 กิจกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

 

นักเรียน 
  

 
 

250 
 

500 
 
 

250 

 

250 
 

500 
 
 

250 

 

พ.ค.65 
– มี.ค.
66 

 

ครูณัฐ
พร 

 

ครูณัฐ
พร 

 
 

ครูณัฐ
พร 

 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

    พ.ค. 65 

–  มี.ค. 
66 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 

ผอ./
ครูณัฐ
พร 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

    ต.ค.65 

มี.ค.66 

 

ครูทุก
คน 

 

5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท                  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
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6. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ขึ้นไปใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
80 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ขึ้นไปใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
80 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาสตร์ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้  มีผลการเรียนรายวิชา     
วิทยาสตร์อยู่ในระดับดี และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 

 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 
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    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 
 
โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 ด้วยการปรับ  หลักสูตรการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
      กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้       
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 และ 1.1.5 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.4 และ 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาววิสุตา  ก้อนค า 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 22 ใหการจัดการศึกษาตองยึด 
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของด าเนินการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผู เรียนโดยค านึงถึง         
ความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมให ผูเรียนไดเรียนรูจาก     
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหท าเปน คิดเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง      
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกันและน าเอาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเขาไปสอดแทรกไวในองคความรูอยางเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามและ
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คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ          สภาพ
แวดลอม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู ดังนั้น
เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตลอดจนนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ มสาระการเรียนรู้ ให สอดคล องกับแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเปนไปตามเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
ต้องการให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นโดยให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตรง
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผล
การสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร้อยละ 10 
 3.1.2 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร้อยละ 10 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ 
 3.2.2 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี

ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้ และ
สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 วำงแผน                                                
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-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม              

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

พ.ค. 65 ผอ./   
ครูวิสุ
ตา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ 

2.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบระดับชาติ O - Net 

ระดับช้ันป.6 และ ม.3 

2.3 กิจกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

 

นักเรียน 
  

 
 

250 
 

500 
 
 

250 

 

250 
 

500 
 
 

250 

 

พ.ค.65 
– มี.ค.
66 

 

ครูวิสุ
ตา 
 

ครูวิสุ
ตา 
 
 

ครูวิสุ
ตา 

 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

    พ.ค. 65 

–  มี.ค. 
66 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 

ผอ./
ครูณัฐ
พร 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

    ต.ค.65 

มี.ค.66 

 

ครูทุก
คน 

 

5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท                  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 



51 

 

 
 

6. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมนิผล 

6.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ขึ้นไปใน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 80 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3 ขึ้นไปใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
80 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้ มีผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 

 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นางสาววิสุตา  ก้อนค า) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

โครงกำร ยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทย และการคิด 
ค านวณ 

แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1.1 และ 1.1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวแก้วสุดา   เท่ียงวัน  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้

ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย   มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงต้องมีพัฒนาครู 
และนักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างดี โดยการส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยท่ีดี จะน าไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงได้จัดท าโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
เขียนภาษาไทย และการคิดค านวณ เพื่อจัดกระบวนการในการพัฒนาครูและผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและเหมาะสมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการอ่านการ
เขียน คิดวิเคราะห ์และการสร้างนิสัยรักการอ่าน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหน้ักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์ และคิด
ค านวณได้ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 2.2 เพื่อใหน้ักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
และค านวณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
3. เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 

และคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษามีความสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว

และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นได้ 
 3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 

และคิดค านวณได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 
 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 
 

ครูแก้ว
สุดา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของ
การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ และให้ความรู้แก่ครู 

 

ครูทุก
คน 

  

 
 

1,000 
 

1,000 
 

พ.ค.65 

– เม.ย.
66 
 

 

ครูทุก
คน 
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โดยการประชุมให้ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
พัฒนาการอ่านการเขียนปฏิบัติ 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ
ต่อเนื่อง 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
ส่ือ/นวัตกรรม 

2.3 กิจกรรมคลินิกหมอภาษา 
2.4 กิจกรรมคิดค านวณ 

2.5 กิจกรรมคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2.6 กิจกรรมรักการอ่าน 

2.7 กิจกรรมส่งเสริมภาษาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

 

 
 
 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 

ผอ.และ
ครูแก้ว
สุดา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

     เม.ย.66 ครูทุก
คน 

 
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

6. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
วิธีกำรวัดและประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 
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6.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา
อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 75 ข้ึนไป 

- ทดสอบความสามารถในการ
อ่านและการเขียน 

- แบบทดสอบวัดการอ่าน
และการเขียนระดับ
ประถมศึกษา 

6.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 
3 มีความสามารถ         ในการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และคิด
ค านวณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

- ทดสอบความสามารถในการ
อ่านการคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน            ส่ือความ 

- แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนส่ือความ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น ช านาญในการคิด
ค านวณ และน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นได้ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และคิดค านวณได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถน าไปใช้
เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงได้ 
 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวแก้วสุดา   เท่ียงวัน) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์) 
                                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
 

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร    เตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตามโครงการ PISA 
แผนงำน    บริหารวิชาการ 
แผนงำน    บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย     กลยุทธ์ สพป.กพ.ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
     กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
     ระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ข้อท่ี   1, 2, 5  

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อท่ี   1, 3, 4  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวอังคาร สุริยนต์  
ลักษณะโครงกำร        โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง          อื่น 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 PISA เ ป็ น ช่ื อ ย่ อ ข อ ง  Programmed for International Student Assessment เ ป็ น
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมี
ศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดย PISA 
เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้
ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากท่ัวโลกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ประเทศ 
ในปลายทศวรรษท่ี 1990 ประเทศสมาชิกของ OECD มีความคิดท่ีจะหาวิธีประเมินว่า เด็กอายุ 15 ปี
ท่ัวโลก มีความพร้อมท่ีจะอยู่ร่วมในสังคมเพียงใด 
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เหตุท่ี PISA เลือกเด็กอายุ 15 ปี แทนท่ีจะเป็นเด็กอายุ 12 หรือ 17 เพราะเป็นอายุท่ีเด็ก
ก าลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาท่ัวโลก ช่วยกันสร้างวิธีทดสอบท่ีใช้เวลา 2 
ช่ัวโมง ซึ่งมุ่งเน้นการวัดผลใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศสมาชิก
ตัดสินใจท่ีจะจัดการทดสอบนี้ ทุก 3 ปี และมีการสับเปล่ียนจุดมุ่งเน้นในการทดสอบใน 3 วิชาหลัก 

PISA ประเมินสมรรถนะท่ีเรียกว่า Literacy ซึ่งในท่ีนี้จะใช้ค าว่า “การรู้เรื่อง” และ PISA 
เลือกประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
 

ข้อสอบของ PISA มีความน่าสนใจและท้าทาย โดยมีหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตจริงให้
นักเรียนอ่าน แต่ละสถานการณ์อาจมีหลายค าถามและหลากหลายรูปแบบในการตอบค าถาม  
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมในการประเมินผลนานาชาติของกลุ่มประเทศ OECD มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อประเมินระบบการศึกษาของประเทศกลุ่มสมาชิกโดยประเมินความรู้ และทักษะของนักเรียนท่ีมี
อายุ 15 ปี ในการอ่านรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ผลการทดสอบท่ีผ่านมาพบว่ายังไม่สามารถเทียบเคียงกับกลุ่มประเทศช้ันน าของเศรษฐกิจโลกได้ 
 ในรอบท่ีทดสอบปี 2018 โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้เป็นตัวแทนของจังหวัดก าแพงเพชรใน
การทดสอบ PISA นี้แต่เพราะเป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีเพิ่งได้เรียนรู้ท าให้ผลท่ีออกมายังไม่น่าพอใจนัก 
ดังนั้นโรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงได้ตระหนักถึงการทดสอบท่ีผ่านมาและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ตามโครงการ PISA ขึ้น เพื่อจะได้มีเอกสาร แนวข้อสอบ และทักษะในการคิดของ
ศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อฝึกทักษะของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบออนไลน์ 
        2.2 เพื่อฝึกทักษะการอ่านและคิดค านวณของผู้เรียนด้วยส่ือดิจิทัล 
        2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน PISA  
 
3.  เป้ำหมำย  

3.1  ด้ำนปริมำณ  
           3.1.1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ได้รับการฝึกทักษะการท าข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบออนไลน์ทุกคน  
  3.1.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ได้รับการฝึกทักษะการอ่านและคิดค านวณ 
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จากส่ือดิจิทัลทุกคน 
      3.2  ด้ำนคุณภำพ 
           3.2.1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ได้รับการฝึกทักษะการท าข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบออนไลน์ทุกคนในระดับดี  
   3.2.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ได้รับการฝึกทักษะการอ่านและคิดค านวณ 
จากส่ือดิจิทัลทุกคนในระดับดี 
4.  วิธีด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม เป้า 

หมาย 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงา

น 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอ

บแทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ รวม

เงิน 

1 ประชุมเพ่ือสร้างความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเป็นตัวแทนของ
นักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมสอบ PISA  
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

คร ู

นักเรีย

นชั้น 

ม.1-3 

     
มิ.ย.2565 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

2 ครูและนักเรียนลงทะเบียนในระบบ
ข้อสอบ PISA ONLINE 

คร ู

และ

นักเรีย

นชั้น 

ม.1-3 

     น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

3 นักเรียนฝึกท าข้อสอบในระบบ ONLINE 
และข้อสอบ PISA จากแหล่งต่างๆตาม
ตารางฝึกในเวลา 15.30 – 16.00 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
 วันจันทร์ - การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
 วันพุธ - การรู้เรื่องการอ่าน 
 วันศุกร์ - การรู้เรื่องคณิตศาสตร ์

นักเรีย

นชั้น 

ม.1-3 

  500 500 ตลอดปี
การศึกษา 
 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

4 ประเมินผลการท าข้อสอบของนักเรียน
และน าผลการประเมินมาปรับปรงุ 
เสริมแรงจงูใจให้นักเรียน 

คร ู
 

    ตลอดปี
การศึกษา 
 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

5 นิเทศติดตามและผลพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

ผอ.      ตลอดปี
การศึกษา 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 
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6 สรุปและติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

คร ู     มี.ค.2566 น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

รวมเป็นเงินทั้งปี    500 500   

 
5.  งบประมำณ 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2564 จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของแผน วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

และประเมินผล 

     ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 - 3 ได้รับการฝึกทักษะการท า
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบ
ออนไลน ์

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

     ร้อยละ 70  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 - 3 ได้รับการฝึกทักษะการอ่านจาก
ส่ือดิจิทัล 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

     ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 - 3 มีความพร้อมรับการประเมิน 
PISA  

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ทดสอบ 

- แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบทดสอบ 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ได้รับการฝึกทักษะการท าข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบออนไลน์และฝึกทักษะการอ่านและคิดค านวณจากส่ือดิจิทัลทุกคนในระดับดี 
มีความพร้อมในการรับการประเมินเสมอ 
 
 

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

                     (นางสาวอังคาร สุริยนต์) 

                            ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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 ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 

           หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   ส่งเสริมการเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวอาริยา      สอนลา 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

1.หลักกำรและเหตุผล 

สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553อันเป็น
กฎหมายแม่บทของการศึกษา ตามมาตรา 10 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงได้จัดท าโครงการรับเด็กเข้าเรียน และการด าเนินงานตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไข 
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เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษา
ครบทุกคน เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใสและยุติธรรม 
 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการส่งเสริมการเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามี
เป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้
 2.1. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและส่งเด็กเข้าเรียน 
  
3.เป้ำหมำย 

โครงการส่งเสริมการเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามี
เป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้
 3.1 เชิงปริมำณ 
  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  รับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตร 
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 7 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน 

3.2 เชิงคุณภำพ 
  ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับมีท่ีเรียนและเข้าเรียนได้อย่างท่ัวถึงด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน 

4.กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 

ท่ี 

 

รำยละเอียด          

ของกิจกรรม 

 

เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร

ด ำเนินงำน 

 

ผู้รับผิดชอบ  

ค่ำตอบแทน 

 

ค่ำใช้

สอย 

 

ค่ำ

วัสดุ 

 

รวม

เงิน 

1 

 

วำงแผน 

-  ประชุมเพื่อเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

-  ขออนุมัติโครงการ 

- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 

 

 

- - - พ.ค.65 น.ส.อาริยา 

สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 
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หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

งบประมำณ 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน  500  บาท   

6.กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด

และประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ในเขตบริการ 

ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

1. แบบส ารวจรายช่ือ

นักเรียน 

1. ส ารวจ 

2. สอบถาม 

2 ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร 

ค่าวัสดุในการรับ

สมัครเด็กเข้าเรียน 

นักเรียน 

อนุบาล 1 

ถึง ม.3  

  200 

 

 

 

 พ.ค.65 

ถึง 

มี.ค 66 

น.ส.อาริยา 

สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 

 งบต้อนรับและน้ าด่ืม 

ผู้ปกครอง 

   300    

3 นิเทศ ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำน 

นักเรียน 

อนุบาล 1 

ถึง ม.3 

- - - - พ.ค.65 

ถึง 

มี.ค 66 

ผ.อ.ยุทธนา 

หงสไกร/ 

ณัฐพร อ่อน

สุวรรณ์ 

 

 

 

 

4 สรุปและประเมินผล

และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร 

1 เล่ม - -  

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.66 

 

น.ส.อาริยา 

สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 500 500 -  
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2. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 

ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จ านวน 7 ห้องเรียน 

3 การจัดท าเอกสารทะเบียนนักเรียน 

การย้ายเข้า-ย้ายออก ระหว่างปีการศึกษา 

ตลอดจนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาเปน็ไปอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน 

ทันเวลา 

4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

2. แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

3. แบบทะเบียน

นักเรียน 

4. แบบรายงาน, 

เอกสารการย้าย 

3. การตรวจ

เอกสาร 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ส่งเสริมการเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
มีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 1.ผู้ปกครองทราบระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและส่งเด็กเข้าเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1ได้ทันเวลาตามก าหนด ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใส
และยุติธรรม 

2.ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 7 ท้ังในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับ 
การศึกษาภาคบังคับมีท่ีเรียนและเข้าเรียนได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 
 

(ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นางสาวอาริยา   สอนลา) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์) 
                                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
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    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
โครงกำร ส่งเสริมผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา เพื่อพัฒนา 
   สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 3 พัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1.1 และ 1.1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายจักรินทร์ จรัสศรี และนางสาวพชรกมล  ค าปัน 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสถือเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งของสังคม และมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนขึ้น

ทุกปี และนับวันจะทวีความส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการเพราะเกิดความต้องการบริการทาง
สังคม และสุขอนามัยอย่างเหมาะสม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนถือเป็นแนวทางส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน โดยมีญาติหรือผู้ดูแลและคนในชุมชนมีส่วนร่วมเนื่องจาก
ความพิการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท าให้ผู้พิการไม่สามารถด ารงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ท าให้ขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม มีผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีลดลงรวมไปถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล 
  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่เป็นผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามความจ าเป็น เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับ และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างท่ัวถึง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้มี
กิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ส่งผลให้คนพิการมีความสุขทางกายและทาง
จิตใจ มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับ 

และการเข้าถึงการบริการอย่างท่ัวถึง 
2.2 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทางร่างกายและ

จิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
3. เป้ำหมำยด ำเนินงำน 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ร้อยละ 80 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ท่ีพึงได้รับ และการเข้าถึงการบริการอย่างท่ัวถึง 
 3.1.2 ร้อยละ 80 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 3.1.3 ร้อยละ 80 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีพึง
ได้รับ และการเข้าถึงการบริการอย่างท่ัวถึง 
 3.2.2 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทางร่างกาย
และจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 3.2.3 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

4. กิจกรรมงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีการศึกษา 2565 ( เดือนพฤษภาคม 2565 – เมษายน 2565) ปีงบประมาณ 2565 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม เป้า 

หมาย 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

ครูทุกคน     พ.ค. 2565 จักรินทร์ 
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2 ก าหนดวันเวลาและสถานท่ี ครูทุกคน     พ.ค. 2565 จักรินทร์ 

3 ติดต่อประสานงานวิทยากร ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ 

    มิ.ย 2565 จักรินทร์ 

4 จัดต้ังคณะท างาน ครูทุกคน     ก.ค. 2565 จักรินทร์ 

5 จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การจัดฝึกอบรม 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ 

  100 100 ส.ค. 2565 
 

จักรินทร์ 

6 ด าเนินการจัดฝึกอบรม  ครูทุกคน
และเด็ก
พิเศษ 18 

คน 

  200 200 ก.ย. 2565 
 

จักรินทร์ 

7 นิเทศติดตามและผล
พัฒนาการด าเนินงาน 

ทุก
กิจกรรม 

    พ.ย. 2565 ผอ. ร.ร. 

8 สรุปและติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1 เล่ม   200 200 ม.ค. - 
เม.ย 2566 

น.ส.พชร
กมล ค าปัน 

รวมเป็นเงินท้ังป ี    500 500   

 
5. งบประมำณ 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา  2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 500 บาท 
 (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1. ร้อยละ 80 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ท่ีพึงได้รับ และการเข้าถึงการ
บริการอย่างท่ัวถึง 

1. สังเกต, สัมภาษณ์, 
ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 

1. แบบสัมภาษณ์ 
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2. ร้อยละ 80 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

2. สังเกต, สัมภาษณ์, 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 
3. การท าแบบสอบถาม,
ภาพประกอบกิจกรรม 

2. แบบสัมภาษณ์ 
 
 

3. แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับ และการ
เข้าถึงการบริการอย่างท่ัวถึง 

7.2 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

7.3 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายจักรินทร์ จรัสศรี) 
       ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 
             หัวหน้างานวิชาการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายยุทธนา หงสไกร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ร.ร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
   ข้อท่ี 1.1 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1.1 1.1.2  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาววันวิสาข์  บูชา 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า“บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอ ในการ รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 
หมวด 2 ได้บัญญัติไว้ว่ามาตรา10 “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
และหมวด 8 มาตรา 60 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะท่ีมี
ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อ การศึกษา(1) 
เป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาาภาคบังคับขั้นพื้นฐานท่ี
จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน” เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) คือเงินงบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีมี
นักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็น
การช่วยเหลือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ปกครองมีรายได้ต่อ
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ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โรงเรียนวัดอุเบกขา
ราม มีเขตบริการท่ีมีระยะทางห่างจากโรงเรียน มีความหลากหลายของนักเรียน และสภาพของ
ครอบครัวนักเรียน โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้ด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียน
ยากจนท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปีการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน) 
 2.2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนให้จัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
 2.3 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนท่ียากจนให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

  3.1.1 นักเรียนยากจนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนตาม
ข้อมูลการคัดกรอง นักเรียนยากจนในระบบ DMC  
            3.2 เชิงคุณภำพ 

  3.2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนยากจนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 จ านวนตามข้อมูล การคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ DMC สามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินง
ำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

1. ข้ันตอนเตรียมกำร  
1.1 ประชุมจัดท าโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
1.2 แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุกคน 

     
มี.ค.65 

 
ผอ.รร./ ครู 
วันวิสาข ์
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1.3 ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1ประชุมคณะท างานเพื่อ
ช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
2.2ด าเนินงานตามโครงการฯ 
ต่างๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมจ่ายเงิน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 
 

 
ครูทุกคน 

   
 
 
 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 

500 
 

 
พ.ค.65 -  
มี.ค.66 

 
ครูทุกคน 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
3.1 แบบประเมินความส าเร็จ
ของกิจกรรมโครงการ 
3.2 นิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม 
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
ครูทุกคน 

     
พ.ค.65 

– มี.ค.66 

 
ครูทุกคน  

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร 
4.1 ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
 4.2 จัดท าสรุป รวบรวม
เอกสารตามกิจกรรม 
และจัดท าแฟ้มโครงการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
 4.3 รายงานผลการ
ด าเนินงาน/รายงานประจ าปี 

หัวหน้ากลุ่ม
งาน

บริหารงาน
งบประมาณ 

และเจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

    มี.ค.66 
 

 
หัวหน้ากลุ่ม

งาน
บริหารงาน
งบประมาณ 

และ
เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
5.  งบประมำณ 



72 

 

 
 

      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 500 บาท  
(ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ผลผลิต 
1. นักเรียนท่ียากจนได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 
2. นักเรียนท่ียากจนสามารถจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ 
ด ารงชีวิตได้ 
3. นักเรียนท่ียากจนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

- การจ่ายเงิน 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบบันทึกการจ่ายเงิน 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนท่ียากจนร้อยละ 100 ได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน) 
2. นักเรียนท่ียากจนร้อยละ 100 สามารถ
จัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตได้ 
3. นักเรียนท่ียากจนร้อยละ 100 ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

- การจ่ายเงิน 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบบันทึกการจ่ายเงิน 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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7.1 นักเรียนท่ียากจนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

7.2 นักเรียนท่ียากจนสามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ ด ารงชีวิตได้ 
 7.3 นักเรียนท่ียากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นางสาววันวิสาข์  บูชา) 
                                                ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                 หัวหน้างานบริหารวิชาการ    
             

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร โรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 3 พัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1.1 และ 1.1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน และนางสาวพชรกมล  ค าปัน 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข้เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ท่ีแสดงเจตนารมณ์ โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียน
และเพี่อการประกันสิทธิและโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนพิการซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานท้ังในประดับประเทศและนานาชาติทางโรงเรียนจึงได้ท าโครงการนี้เพื่อ
ช่วยเหลือพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องให้สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ 

สรุป  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้มี
ผลการเรียนท่ีดีขึ้นและสามารถอยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ให้ครูมีพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให้นักนักเรียนได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 
2.3 เพื่อให้นักเรียนและเด็กพิการได้เข้าเรียนร่วมในช้ันปกติ 
2.4 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพของ

เด็กนักเรียน 
 

3. เป้ำหมำยด ำเนินงำน 
3.1 เชิงปริมาณ 
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3.1.1 ร้อยละ 80 ครูมีการปรับการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน ความยืดหยุ่นตามความต้องการเป็นพิเศษของผู้เรียน ท้ังนี้หลักสูตรจะต้องได้รับ
การออกแบบเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้เป็นเฉพาะบุคคลตาม IEP IIP ให้เกิดการเรียนรู้ 
 3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง  
 3.3.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนดีขึน้ 
 3.4.3 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเรียนร่วมกับนกัเรียนปกติได้  
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูมีการปรับการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ความยืดหยุ่นตามความต้องการเป็นพิเศษของผู้เรียน ท้ังนี้หลักสูตรจะต้องได้รับการออกแบบ
เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้เป็นเฉพาะบุคคลตาม IEP IIP ให้เกิดการเรียนรู้ 
 3.2.2 นักเรียน เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง  
 3.3.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

3.4.3 นักเรียนสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ 
 

4. กิจกรรมงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

-  ประสานแผน/น าไปหลอมรวม
เป็นแผนปฏิบัติการ 

-  จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของ
โรงเรียน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.66 
 

ครูแก้ว
สุดา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล( IEP ) 
2.2 จัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล(IIP) 
2.3 จัดสอนเสริมเป็นรายวิชาตาม
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 

นักเรียน
ท่ีมี

ความ
บกพร่อ

ง 

  

 
 

500 
 

500 
 

พ.ค.65 
– เม.ย.

66 

 

ครูทุก
คน 
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2.4 ให้ครูประจ าช้ันจัดท าใบงาน
ส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

2.5 วัดและประเมินผลพัฒนาการ
ทางการเรียนและตัดสินผลการ
เรียน 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 

ผอ. 
และครู
แก้ว
สุดา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

     เม.ย.66 ครูแก้ว
สุดา 

 

5. งบประมำณ 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา  2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 500 บาท 
 (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนดีขึ้น  
2. นักเรียน ร้อยละ 80 เรียนร่วมกับเด็ก
ปกติได้  
3. ผลงานของนักเรียน 

1. จากผลการสอบ 
2. สังเกต, สัมภาษณ์ 

 
3. จากการท างานของนักเรียน 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 
3. แบบตรวจสอบ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
7.2 นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 
7.3 นักเรียนพิการได้เข้าเรียนร่วมในช้ันปกติ 
7.4 สร้างความเข้าใจระหว่างครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก

นักเรียน 
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ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน) 
       ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
       (นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์) 
             หัวหน้างานวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายยุทธนา  หงสไกร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   หนูน้อยคนเก่ง 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา  ความรู้ได้

   
ผูรั้บผิดชอบโครงกำร  นางสาวรุ่งรว ี รอดมณี 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
1.หลักกำรและเหตุผล 

ช่วงระยะเวลาท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับการเรียนรู้ของมนุษย์คือ  แรกเกิดถึง 7 ปี  หากส่งเสริม
หลังจากวัยนี้แล้วถือได้ว่าสายเสียแล้ว เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงวัยนี้จะพัฒนาไปถึง 
80 % ของผู้ใหญ่  ครูควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  เรียนรู้
อย่างมีความสุข  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม  เด็กจึง
จะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ(สุภาภรณ์  บัณฑิตย์.หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย,2551:213) 
  เด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการเล่น  เรียนรู้อย่างมีความสุข  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการ  ลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบเปิดกว้าง  จัดให้มีประสบการณ์ท่ี
หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจหรือให้เด็กได้แสดงออกในแนวทางท่ีเขาสนใจเรียนรู้
แบบปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสาทสัมผัสกระท ากับวัตถุด้วยความอยากรู้อยากเห็น ได้ทดลองสร้างส่ิง
ใหม่ๆ  เด็กเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  เด็กได้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม
เล็กๆ  และเป็นรายบุคคล  การให้เด็กได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นท าให้เด็กได้
ตรวจสอบความคิดของตน  แต่เมื่อมีปัญหาเด็กต้องการค าแนะน าจากผู้ใหญ่ควรให้เด็กได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงเป็นตัวตั้ง  มีการเช่ือมโยงหลากหลาย
สาขาวิชา  บทบาทของครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าเมื่อเด็กต้องการและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมเด็ก
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จะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีดีได้ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิดซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ
(พวงทองไสยวรรณ์.การจัดการศึกษาปฐมวัย,2547:73) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า ผ่านการ
คิด การใช้ภาษา การสังเกตการจ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์(พื้นท่ี/ระยะ) และเวลา
(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2548:21)   
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  จึงได้โครงการหนูน้อย
คนเก่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
 1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  - รถแข่งแตงกวา 
  - ไข่เจียวคุณหนู 
  - สลัดผักและผลไม้ 
  - ฟองน้ าล่องลอย 
 3. กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
 4. กิจกรรมเกมการศึกษา 
 5. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการหนูน้อยคนเก่ง  มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  
3.เป้ำหมำย 

โครงการหนูน้อยคนเก่งมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เชิงปริมำณ 
  1. เด็กใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ  80   
  2. เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  ร้อยละ  70   
  3. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ร้อยละ  70 
  4. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ  70  
 เชิงคุณภำพ 
  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
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4.กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี 
 

รำยละเอียด           
ของกิจกรรม 

 

เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

 

ผู้รับผิดชอบ  

ค่ำตอบแทน 
 

ค่ำใช้
สอย 

 

ค่ำ
วัสดุ 

 

รวม
เงิน 

1 
 

วำงแผน 

-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

-  ขออนุมัติโครงการ 

- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.2 

2 ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรหนูน้อยคน
เก่ง 

1. กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

2. กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา (STEM 

Education) 
- รถแข่งแตงกวา 

- ไข่เจียวคุณหนู 
- สลัดผักและผลไม้ 
- ฟองน้ าล่องลอย 
3. กิจกรรมหนูน้อย
นักอ่าน 

4. กิจกรรมเกม
การศึกษา 

5. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

นักเรียน
ช้ัน อ.1-3 

- 
 
 

- 500 
 
 
 

500 
 
 
 

พ.ค.65 

ถึง 

มี.ค.66 

น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.2 

3 นิเทศ ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน 

นักเรียน
ช้ัน อ.1-3 

- - - - พ.ค.65 

ถึง 

ผ.อ.ยุทธนา 

หงสไกร 
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มี.ค.66  

4 สรุปและประเมินผล
และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

1 เล่ม - - - 
 

 

- มี.ค.66 น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.2 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 500 500 -  
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมำณ 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน 500 บาท   
 
6.กำรวัดและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

1. เด็กใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ  
80   
2. เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้  ร้อยละ  70   
3. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ร้อย
ละ  70 
4. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม 
กับวัย  ร้อยละ  70 

สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 

 
สังเกต 
สังเกต 

แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต  

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โครงการหนูน้อยคนเก่งมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวรุ่งรวี   รอดมณี) 
      ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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ลงช่ือ.............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
       (นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์) 
             หัวหน้างานวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายยุทธนา  หงสไกร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   หนูน้อยรักสุขภาพ 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวอาริยา      สอนลา 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
1.หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และ ความเข้าใจของทุกคน 
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สังคม(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2548:5) 
 พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในตัวมนุษย์ เริ่มต้ังแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไป
จนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จะมีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ
ขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย โดย
ท่ีพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ี เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย เริ่ม
ต้ังแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2548:3) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย รักษาความ
ปลอดภัย พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2548:3) 
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  จึงได้โครงการหนูน้อย
รักสุขภาพ  มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
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  - กิจกรรมหนูน้อยตรวจสุขภาพ 
  - กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมรับประทานอาหารครบ  5  หมู่ 
  - กิจกรรมด่ืมนม 
  - กิจกรรมแปรงฟันล้างมือ 
  - กิจกรรมนอน 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 

  
3.เป้ำหมำย 

โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ  มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  70   
  3.1.2 เด็กมีมีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยท่ีดี ร้อยละ 80   
  3.1.3 เด็กรักษาความปลอดภัยของ ตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 70 
  3.1.4. เด็กเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้   
ร้อยละ 80 
  3.1.5 ใช้มือ – ตาประสานสัมพันธ์กัน ร้อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
4.กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 
ท่ี 

 
รำยละเอียด          
ของกิจกรรม 

 
เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ  

ค่ำตอบแทน 
 

ค่ำใช้
สอย 

 
ค่ำ
วัสดุ 

 
รวม
เงิน 
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1 
 

วำงแผน 
-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
-  ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.อาริยา 
สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 

2 ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรหนูน้อยรัก
สุขภำพ 
- กิจกรรมหนูน้อย
ตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมช่ังน้ าหนัก
วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมรับประทาน
อาหารครบ  5  หมู่ 
- กิจกรรมด่ืมนม 
- กิจกรรมแปรงฟัน
ล้างมือ 
  ค่าผ้าเช็ดหน้า 
  ค่าแปรงสีฟัน 
  ค่าแก้วน้ า 
  ค่าแป้งเด็ก 
  ค่าสบู่  
- กิจกรรมนอน 

นักเรียน
ช้ัน อ.1-3 

  500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ค.65 
ถึง 

มี.ค 66 

น.ส.อาริยา 
สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 

3 นิเทศ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

นักเรียน
ช้ัน อ.1-3 

- - - - พ.ค.65 
ถึง 

มี.ค 66 

ผ.อ.ยุทธนา 
หงสไกร/ 
ณัฐพร อ่อน
สุวรรณ์ 

4 สรุปและประเมินผล
และรำยงำนผลกำร

1 เล่ม - -  
 
 

 
 
 

มี.ค 66 
 

น.ส.อาริยา 
สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 
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หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมำณ 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน  500  บาท   
6.กำรวัดและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

1. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ  70   
2. เด็กมีมีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยท่ีดี ร้อยละ 80   
3. เด็กรักษาความปลอดภัยของ ตนเองและผู้อื่น 
ร้อยละ 70 
4. เด็กเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้  ร้อยละ 80 
5. ใช้มือ – ตาประสานสัมพันธ์กัน ร้อยละ 80 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

แบบสังเกต  
 

แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โครงการหนูน้อยรักสุขภาพมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 

 1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวอาริยา  สอนลา) 
       ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
ลงช่ือ.............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

       (นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์) 
             หัวหน้างานวิชาการ 

ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 500 500 -  
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ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายยุทธนา  หงสไกร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   หนูน้อยอารมณ์ดี 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวอาริยา     สอนลา 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
1.หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และ ความเข้าใจของทุกคน 
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สังคม(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2548:5) 
 จิตใจของเด็กวัยอนุบาลเปรียบเสมือนฟองน้ าท่ีพร้อมจะซึมซับทุกส่ิงผ่านเข้ามา และเก็บ
สะสมข้อมูลท่ีได้รับอยู่ตลอดเวลา หากเด็กได้รับการเล้ียงดูแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสมจะท าให้เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ท่ีดี เด็กจะยอมรับนับถือตนเอง ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และเด็กก็จะมี
ความสุขมีก าลังใจมีแรงจูงใจในการท างาตามท่ีมุ่งหวังและสามารถมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งได้ดี ท าให้ประสบความส าเร็จ ถ้าเด็กไม่สามารถท าได้ตามขั้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรู้สึกเป็น
ปมด้อย และจะท างานในขั้นตอนพัฒนาการท่ีสูงขึน้ได้ยาก(สุภาภรณ์  บัณฑิตย์.หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย,2551:36) 
 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส ได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย,2548:19)         
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โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  จึงได้โครงการหนูน้อย
อารมณ์ดี  มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  - กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
  - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
  - กิจกรรมวันส าคัญ 
  - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมจิตรกรตัวน้อย 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ 
  - กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์เหมาะสมตามวัย 
3.เป้ำหมำย 

โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี  มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ  75   
  3.1.2 เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 75   
  3.1.3 เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว 
           ร้อยละ 80 
   3.1.4 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ 75 
  3.1.5 เด็กมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน  ร้อยละ 80 
  3.1.6 เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ร้อยละ 70 
  3.1.7 เด็กมีความรับผิดชอบ  ร้อยละ 75 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์เหมาะสมตามวัย  
4.กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 
ท่ี 

 
รำยละเอียด          
ของกิจกรรม 

 
เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ  

ค่ำตอบแทน 
 

ค่ำใช้
สอย 

 
ค่ำ

วัสดุ 

 
รวม
เงิน 
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1 
 

วำงแผน 
-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
-  ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.อาริยา 
สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 
 

2 ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรหนูน้อย
อำรมณ์ดี 
- กิจกรรมนั่งสมาธิ
ก่อนเรียน 
- กิจกรรมสวดมนต์
ไหว้พระ 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ 
- กิจกรรมจิตรกรตัว
น้อย 
- กิจกรรมหนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ 
- กิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้าน 

นกัเรียน
ช้ัน อ.1-3 

- 
 
 

- 500 500 พ.ค.65 
ถึง 

มี.ค 66 

น.ส.อาริยา 
สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 

3 นิเทศ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 
 

นักเรียน
ช้ัน อ.1-3 

- - - - พ.ค.65 
ถึง 

มี.ค 66 

ผ.อ.ยุทธนา 
หงสไกร/ 
ณัฐพร อ่อน
สุวรรณ์ 

4 สรุปและประเมินผล
และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

1 เล่ม - - - 
 
 

 

- 
 
 

พ.ค.65 น.ส.อาริยา 
สอนลา 

(ครูผู้ช่วย) 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 500 500 -  
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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งบประมำณ   
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน   500  บาท   
6.กำรวัดและประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
วิธีวัดและประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

1. เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  
ร้อยละ  75   
2. เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 75   
3. เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว  ร้อยละ 80 
4. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ 75 
5. เด็กมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน  ร้อยละ 80 
6. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ร้อยละ 70 
7. เด็กมีความรับผิดชอบ  ร้อยละ 75 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
สังเกต 

 
สังเกต 
สังเกต 

 
สังเกต 
สังเกต 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์เหมาะสมตามวัย 
 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวอาริยา  สอนลา) 
       ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
       (นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์) 
             หัวหน้างานวิชาการ 
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ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายยุทธนา  หงสไกร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร นิเทศภายใน 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที ่5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.1 2.2 2.3 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายสินทารา   เกษแก้ว  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ภารกิจท่ีส าคัญของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐาน เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี ด ารงชีวิตแบบวิถีไทย ให้ความช่วยเหลือดูแล
นักเรียนรายบุคคล ให้ปลอดจากส่ิงเสพติดเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และการมีส่วน
ร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งข้าราชการครู
เป็นบุคคลากรท่ีส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการปฏิบัติงานในสภาพปัจจุบันและปัญหา 
 จากสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนพบว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการเรียนทุก
ระดับยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังนี้มีสาเหตุหลายประการ เช่นนักเรียนขาดเรียนบ่อยเกินไป   ขาดการเอา
ใจใส่ของผู้ปกครอง ปัญหาทางครอบครัว และความยากจน ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ
นิเทศภายในขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือคณะครูโดยโรงเรียนออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคณะครูเห็นความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 

2.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์และมีประ สิทธิภาพกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

2.3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
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3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
3.1 ด้านปริมาณ    คณะครูและนักเรียนทุกช้ันเรียนได้รับการนิเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
3.2 ด้านคุณภาพ    นักเรียนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและทุกห้องเรียน

สะอาด มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  
4.  กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินกำร  
 

 

ท่ี 
 

กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินกำร 
 

เป้ำ 

หมำ
ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย  

ค่ำ
ตอบ 

แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวมเงิน ระยะเวล
ำ
ด ำเนินกำ
ร 

1 ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการ 

     พ.ค.2565 

 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู จัดท า
ปฏิทินในการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน  

      
พ.ค.2565 

 1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริม การนิเทศภายใน 

 
11 ห้อง 
เรียน 

   
 

 
 

พ.ค.2565 

2 ส่งเสริมการนิเทศภายใน       
 จัดท าเอกสารการนิเทศตามกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 ปฏิทินการนิเทศในโรงเรียน 
2.2 วัสดุ ดังนี้ 
    - เอกสารประกอบการนิเทศ 
    - เกียรติบัตร 

 
11 ห้อง 
เรียน/ 
ทุก
รายวิชา 

     500    500 พ.ค.2565 

3 ติดตามผลการด าเนินงาน       
 3.1 สรุปผลการด าเนินงาน       ต.ค.2565 

ก.พ.2566 
 รวมทั้งส้ิน(ห้าร้อยบาทถ้วน)    500 500  
        



95 

 

 
 

5. งบประมำณ  แผนงบประมาณ : งานวิชาการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
     งบด าเนินงาน    จ านวนเงินท้ังส้ิน  500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
     หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของ

โครงการ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ร้อยละ100 ครูได้รับการนิเทศ
อย่างมีระบบ 
2. ร้อยละ 80 สภาพงาน ผลการ
เรียน ท่ีด าเนินการหลังจากการได้รับ
การนิเทศส่งเสริมมีคุณภาพมากขึ้น 
3. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

-  สังเกต    สอบถาม 
-  สัมภาษณ์ 
- เอกสารประกอบการนิเทศ 
- สรุปโครงการ 

 แบบสังเกตแบบสอบถาม 
 แบบสัมภาษณ์ 
เอกสารนิเทศของครูทุกคน 
บันทึกสรุปรายงาน 
 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 คณะครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจในหลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
7.2 นักเรียนและคณะครูร้อยละ 80  มีการต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 

น่าเรียน ซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

 
 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นายสินทารา   เกษแก้ว) 
                                                 ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายยุทธนา  หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร    การพัฒนาระบบงานทะเบียน และวัดผลประเมินผล 
แผนงำน    บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย     กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือ
    ในการเรียนรู ้  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
     ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อท่ี   2.6  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวอังคาร สุริยนต์  
ลักษณะโครงกำร        โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง          อื่น 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  มิถุนายน 2565 – เมษายน 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดท างานทะเบียนและระเบียนสะสมนัก เรียน ให้ เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนางานทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษา
อย่างมาก หมายถึงข้อมูลประวัติของนักเรียนท้ังโรงเรียนซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ  
รวมถึงเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีส าคัญ ท่ีจัดขึ้นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการ
เรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้ แล้วน าข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและ
ใช้ในการตรวจสอบ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอื่นท่ีต้องการข้อมูลผลการศึกษา
แต่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ตระหนักถึงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผล
ประเมินผลจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลขึ้น เพื่อจะได้มีเอกสารท่ี
มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาระบบงาน การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2 เพื่อให้บริการด้านการจัดบริการข้อมูล สารสนเทศและเอกสารในงานวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
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3.  เป้ำหมำย  
3.1  ด้ำนปริมำณ  

ด าเนินงานทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถบริการ
ให้ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

  
      3.2  ด้ำนคุณภำพ 

สถานศึกษามีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีการด าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง 
4.  วิธีด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม เป้า 

หมาย 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงา

น 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอ

บแทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ รวม

เงิน 

1 ขั้นเตรียมกำร 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

คณะ

คร ู

     
มิ.ย.2565 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

2 ศีกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง       น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับงาน 
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล 

   1,500 1,500  น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

4 ด าเนินโครงการตามก าหนดการที่
วางแผน 

คณะ
คร ู
 

    ตลอดปี
การศึกษา 
 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

5 นิเทศติดตามและผลพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

ผอ.      ตลอดปี
การศึกษา 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

6 สรุปและติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

คณะ
คร ู

    เม.ย. 
2566 

น.ส. อังคาร 
สุริยนต์ 

รวมเป็นเงินท้ังป ี    1,500 1,500   

5.  งบประมำณ 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย

บาทถ้วน) 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ 80 มีการจัดเก็บเอกสารและ

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมคีวาม

พึงพอใจต่องานทะเบียนและวัดผลใน

ระดับมากข้ึนไป 

- สังเกตจากการจัดเก็บเอกสารและ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
- สอบถามจากนักเรียน , คณะครูใน
โรงเรียน , ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อขอใช้บริการ 

-สมุดบันทึกระเบียนนักเรียน 
 
 
 
-แบบส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น
ความพึงพอใจ  

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ด าเนินงานทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถบริการให้
ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

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

                     (นางสาวอังคาร สุริยนต์) 

                            ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 

           หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  พัฒนาความสามารถและทักษะด้านกีฬาของนักเรียน 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้       
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1   
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.4   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายวันชัย บริรักษ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
   สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ค้นพบศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองออกมา
น าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เกิดองค์ความรู้ท่ียั่งยืน ซึ่งทักษะการกีฬาได้ปลูกฝังคุณธรรมความ
เสียสละ อดทน รู้แพ้รู้ชนะ การแข่งขันจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะท่ีเกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน การฝึกซ้อมกีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ผู้เรียนท่ีมี
ความสนใจในกีฬาจักเป็นผู้มีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง และสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะด้านกีฬาให้ดียิ่งขึ้น
จนมีความสามารถในการแข่งขันระดับท่ีสูงขึ้น หน่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการกีฬายกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ เสริมสร้าง
อัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มี
ความช านาญในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1) เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง  
2.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
2.3) เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขต และทีมชาติไทย 
2.4) เพื่อสร้างตัวแทนนักกีฬาประเภท ฟุตบอล ,วอลเล่ย์บอล,เซปักตระกร้อ,ฟุตซอล 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 
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 3.1.1 นักเรียนส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 3.1.2 นักเรียนส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

5000     

พ.ค. 65 

 

ผอ./   
ครูวัน
ชัย 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 กิจกรรมทักษะความเป็นเลิศ
ในการแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 
2.2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาต่างๆ 
2.3 ส่งเสริมนักเรียนเข้ารวมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆอย่ามี
ประสิทธิภาพ 

 

นักเรียน 
  

4000 
   

พ.ค. 
65– 
มี.ค. 66 

 

ครูวัน
ชัย 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

 1000   พ.ค. 
65– 

มี.ค. 66 

 

ผอ./
ครูณัฐ
พร 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

    มี.ค.66 
 

 

ครูวัน
ชัย 



101 

 

 
 

5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,0000 บาท  
(หนึ่งหมื่นร้อยบาทถ้วน) 
6. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 นักเรียนส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนร้อยละ 75 ขึ้นไป 

- สังเกตการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดการเรียน
การสอน 

- แบบสังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการจัดการ
เรียนการสอน 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักกีฬาให้มีสมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 
7.2 นักกีฬามีทักษะความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา 
7.3 นักกีฬาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็น

เลิศมากยิ่งขึ้น  
7.4 บุคลากรกีฬาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเพิ่มข้ึน 
            7.5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมมีการบริหารจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ ร่วมกัน 

 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นายวันชัย บริรักษ์) 
                                                         ครูอัตราจ้าง 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                                     (นายยุทธนา หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร    ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
แผนงำน วิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.2 ,1.3 และ 1.6  
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
   ข้อท่ี 3.1 และ 3.2     
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวจันทกานต์  ช านิ 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 หมวด 4 
กล่าวถึงให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  มาตรา
24 (2) “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ” มาตรา 24 (3) “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง “ แต่สภาพปัจจุบันการจัด
การศึกษาของไทยโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองตามเจตนารม ณ์ของ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  คุณภาพการศึกษาต่ าและมีแนวโน้มต่ าลงอย่างต่อเนื่อง จากผลการทดสอบ
ระดับชาติไม่ว่าจะเป็นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ค่าเฉล่ียรายกลุ่มสาระจะต่ ากว่าร้อยละ 50 
โดยเฉพาะ 3 สาระหลัก คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จะต่ ามาก  

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดท าโครงการ
ค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติท่ีสามารถเสริมสร้างความรู้
พัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียน การจัดค่ายเสริมทักษะวิชาการจะมี
กิจกรรมหลากหลาย ท้ังฐานการเรียนรู้  สรุปเนื้อหา เกมการศึกษา ท่ีสามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
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การเรียนรู้ เกิดทักษะท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อเนื้อหาวิชาต่าง ๆ  โรงเรียนจึงได้
เลือกจัดท าโครงการค่ายเสริมทักษะทางวิชาการขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์และ
ภำษำไทย 
 2. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำ ตัดสินใจ ได้อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล 
 3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม กำรเป็นผู้น ำและควำมมีน้ ำใจ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและความมีน้ าใจ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 

 
4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ท่ี 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม
เงิน 

1 ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนด
หน้าท่ีรับผิดชอบ 

คณะครู - - - - พ.ค.65 ผู้บริหาร/ 
คณะครู 

2 ด าเนินกิจกรรมใน
โครงการ 
ค่ำยส่งเสริมทักษะ
ทำงวิชำกำร 
-แต่งต้ังคณะท างาน 
-จัดท าคู่มือ เตรียม
ส่ือและวัสดุอุปกรณ์  

คณะครู/
นักเรียน 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
พ.ย.65 – 
มี.ค.66 

 
คณะครู 
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ท่ี 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม
เงิน 

ฐานท่ี 1 
วิทยาศาสตร์  
ฐานท่ี 2 
ภาษาอังกฤษ 
ฐานท่ี 3 คณิตศาสตร์  
ฐานท่ี 4 ภาษาไทย 
-ประสานวิทยากร 
-ด าเนินการเข้าค่าย
ส่งเสิรมทักษะทาง
วิชาการ 
 

3 ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติ
กิจกรรม
ตาม
โครงการฯ 

- - - - พ.ย.65 – 
มี.ค.66 

ครูจัน
ทกานต์ 

4 ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เป็น
แนวทาง
ในการ
พัฒนา
ต่อไป 

- - - - มี.ค. 66 ครูจัน
ทกานต์ 

รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน - - 5,000 5,000  
 
5. งบประมำณ 
 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
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6. วัดผลและประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชำวิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ 
คณิตศำสตร์และ
ภำษำไทย 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

นักเรียนสำมำรถ
แก้ปัญหำ ตัดสินใจ 
ได้อย่ำงมีสติ 
สมเหตุสมผล 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

นักเรียนได้ฝึกกำร
ท ำงำนเป็นทีม กำร
เป็นผู้น ำและควำมมี
น้ ำใจ 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

 
 
 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และภำษำไทย 
 2. นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำ ตัดสินใจ ได้อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล 
 3. นักเรียนได้ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม กำรเป็นผู้น ำและควำมมีน้ ำใจ 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นางสาวจันทกานต์  ช านิ) 
                                                 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                     หัวหน้างานวิชาการ 
 
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
แผนงำน บริหารท่ัวไป 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อท่ี   1.2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาววิสุตา ก้อนค า  
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

งานพยาบาลมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนให้สมบูรณ์  พร้อมท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และสังคม  เรื่องสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีต้องส่งเสริมให้กับบุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยู่ใน
วัยก าลังเจริญเติบโต  ถ้าสุขภาพดีอนามัยดี  ส่ิงอื่น ๆ ก็จะดีไปด้วย  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านสุขภาพท่ีดี  ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย  มีความรู้  ความเข้าใจในการป้องกันและดูแล
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  และส่งผลไปสู่อนามัยท่ีดีในครอบครัว-ชุมชนของนักเรียนด้วย  อันเป็นการ
พัฒนาคนตามนโยบายของทางราชการ  โรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยทุกคน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. เป้ำหมำยด ำเนินงำน 
3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1 ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
3.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
3.1.3 ร้อยละ 80 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียน 
3.2.2 ผลการประเมินนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงดี  เฉล่ีย
ร้อยละ 80 

4. กิจกรรมงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำรวิธีกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม เป้า 

หมาย 
หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอ
บ แ ท
น 

ค่ า ใ ช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ขั้นเตรียมกำร 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

คณะครู     พ . ค . 
2565 

ครูวิสุตา 

 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน คณะครู     พ . ค . 
2565 

ครูวิสุตา 

 ประชุมช้ีแจง คณะครู     พ . ค . 
2565  

ครูวิสุตา 

2 ขั้นด ำเนินกำร 

1.กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 

2.การตรวจสุขภาพ / วัดสายตา 
3.กิจกรรมก าจัดเหา 

4.กิจกรรมฟันสะอาด 

5.กิจกรรมวัดน้ าหนักส่วนสูง 

6.กิจกรรมด่ืมนม 

7.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 

คณะครู 
นร. 
นร. 
นร. 
นร. 
นร. 
นร. 

  
400 
300 
400 
400 

  
400 
300 
400 
400 ต ล อ ด ปี

การศึกษา 
 

ครูวิสุตา 

3 ด าเนินโครงการตามก าหนดการท่ี
วางแผน 

ค ณ ะ
ครู 
นร. 

    ต ล อ ด ปี
การศึกษา 
 

ครูวิสุตา 

4 นิเทศติดตามและผลพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

ผอ.      ต ล อ ด ปี
การศึกษา 

ครูวิสุตา 
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5 สรุปและติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ค ณ ะ
ครู 

    

มี.ค. 2566 ครูวิสุตา 

รวมเป็นเงินท้ังปี   1,500  1,500   

        
   
5 .งบประมำณ 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน)  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการ
ดูแลสุขภาพอนามัย 

2. นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพ
อนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 

3. นักเรียน ร้อยละ 80 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง สุขภาพ พลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
 

- แบบบันทึกการช่ังน้ าหนักและ
วัดส่วนสูง 

- แบบส ารวจ/สอบถามความ
คิดเห็นความพึงพอใจ  

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาการในทุกด้านอยู่ในระดับดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววิสุตา ก้อนค า) 

                 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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    ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
                หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

 
ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายยุทธนา  หงสไกร) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 
 

โครงกำร อาหารกลางวัน 
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ร.ร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
   ข้อท่ี 1.1 
  ระดับขั้นพื้นฐำน  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.2  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาววันวิสาข์  บูชา  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการท่ีเกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ท่ีมุ่งแก้ปัญหา

ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จ านวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือ
มีอาหารกลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ า ท าให้ภาวะการจริญ
เติบโต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โครงการอาหารกลางวันเริ่มด าเนินการมาต้ังแต่
ปี 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด ซึ่งพบว่า โรงเรียนขาด
งบประมาณในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถ จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนขาดแคลนได้อย่างท่ัวถึง 
ในปี พ.ศ. 2530 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ 
โครงการอาหารกลางวัน จึงก าหนดนโยบาย ให้โรงเรียนด าเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน 
ก่อนวันท่ี 5 ธันวาคม 2530 ภายใต้ค าขวัญ 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย ต่อมา 
ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2534 รัฐบาลเร่งรัดช่วยเหลือเด็ก ในระดับประถมศึกษาท่ีมีภาวะทุพ
โภชนาการ และขาดแคลนอาหารกลางวัน ก าหนดให้มีกฎหมาย พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 สาระส าคัญคือ จัดต้ังกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วงเงิน 6,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
และใช้จ่าย ส าหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้ตระหนักถึง
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ความส าคัญของอาหาร ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ีโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการแต่ล าพังได้ ส่งผล
กระทบต่อนักเรียนขาดแคลน อีกจ านวนหนึ่งยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติ เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2542 ให้ถือว่าการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวัน
อิ่มทุกวันเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยเห็นชอบไห้มีความร่วมมือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกวัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้
การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่าย
โอนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ไปให้กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้จัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณเอง มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปัจจุบัน 

ทางโรงเรียนวัดอุเบกขารามได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวั นจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน โรงเรียนจึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้คัดเลือกและดูแล
นักเรียนท่ีขาดสารอาหาร ขาดแคลนและมีฐานะยากจนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนให้มีร่างกาย
แข็งแรงขึ้นไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นและต้องสะอาดถูกหลักอนามัย ตาม
หลักโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี อุปกรณ์และอาหาร ให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารอย่างมี
ความสุข   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนท่ีขาดสารอาหารได้รับอาหารกลางวันครบ 100 % 
2.2 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได้ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องและมีสุขนิสัย

ท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและร่างกายท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์  
2.4 เพื่อให้นักเรียนน าผักและผลไม้ท่ีปลูกขึ้นในโรงเรียนมาปรุงอาหารรับประทาน 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1.  นักเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 

3.1.2.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได้ถูกต้องและมีสุขนิสัยท่ีดี
ในการับประทานอาหารคิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1.  นักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีโภชนาการครบ 5 หมู ่
           3.2.2.  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะ 

เวลำกำร
ด ำเนินงำ

น 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน     
มีนาคม.

65 

ผอ./ 
คร ู

วันวิสาข ์

2 
 
 

ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ ครูทุกคน 

 
 

 

 
 

 
500 500 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

คณะครู 

3 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

ครูทุกคน     มี.ค.66 
ผอ./ 

ครูวันวิ
สาข์ 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุกคน     มี.ค.66 
ครูวันวิ
สาข์ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
5.งบประมำณ   

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน  500 บาท 
(ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      1. นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น  
 2. นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 
 3. นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 4. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
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ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววันวิสาข์  บูชา) 

                                                             ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                              (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
             หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายยุทธนา หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร พัฒนางานการเงินและพัสดุ 
แผนงำน บริหารงานงบประมาณ การเงิน 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อท่ี 2.2 และ 2.5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวแก้วสุดา   เท่ียงวัน  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
การบริหารการเงินและพัสดุ เป็นงานท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับ เป็น

งานสนับสนุนงานอื่น ๆ ให้สามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีต้อง
ด าเนินการ จึงต้องมีการพัฒนางานด้านนี้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ไม่ให้เกิดการเสียหายแก่
ทางราชการ และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา  

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารงานการเงินและพัสดุ  
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ  และจั ด
ระบบงานดังกล่าวให้สามารถตรวจสอบ  ติดตามได้อย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น     
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดหาจัดท าเอกสารหลักฐานด้านการเงินและพัสดุให้พอเพียง 
 2.2 เพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและทางราชการมาก
ท่ีสุด 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1  บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ 100 

3.1.2 จัดสรรงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการด้านเอกสารหลักฐานด้านการเงิน
และพัสดุ 
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 3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีหลักฐานเอกสารเป็นระบบและถูกต้องชัดเจนและพอใช้

ในงาน 
 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 
 

ผอ./ครู
แก้ว
สุดา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 จัดหาพัสดุจัดท าเอกสาร
หลักฐานด้านการเงินและพัสดุ 
2.2 พัฒนาการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนและทางราชการมาก
ท่ีสุด 

 

ครูทุก
คน 

  

 
 

5,000 
 

5,000 
 

พ.ค.65 
– เม.ย.

66 

 

ครูแก้ว
สุดา
และ
คณะ 

 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค..65 

1 ครั้ง/
เดือน 

 

ผอ. 
และครู
แก้ว
สุดา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

     เม.ย.66 ครูแก้ว
สุดา 

 
5.  งบประมำณ 
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      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 5,000 บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน) 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 มีหลักฐานเอกสารทางการเงิน
ครบถ้วนและ   ถูกต้องตามระเบียบของ
การเงินและพัสดุ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1  มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานการเงินและพัสดุ 
7.2  มีหลักฐานเอกสารในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
7.3  ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและคุ้มค่าเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและทาง

ราชการ 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวแก้วสุดา   เท่ียงวัน) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน) 
                                      หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานงบประมาณ การเงิน 
 
 

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 
แผนงำน บริหารงานงบประมาณ การเงิน 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อท่ี 2.2 และ 2.5  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวแก้วสุดา   เท่ียงวัน  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
น้ ามันเช้ือเพลิงเป็นพลังงานท่ีอ านวยความสะดวกในการบริหารงานโรงเรียนให้ขับเคล่ือนไป 

ได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยท้ังในงานบริหารวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงบประมาณ และงาน
บริหารงานบุคคล การอ านวยความสะดวกครูและบุคลากรในการเข้าประชุม อบรม  สัมมนา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาการเรียนการสอนและจ าเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงในการเดิน ทางไป
ราชการ อีกท้ังอ านวยความสะดวกในงานบริหารท่ัวไปเพื่อใช้ในการเป็นเช้ือเพลิงปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 
โรงเรียนด้วย  

งานบริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนการบริ 
หารงานในโรงเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงในการด าเนินกิจกรรมบริหารงานทุกฝ่ายในโรงเรียน  ตลอด
ปีงบประมาณ 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1  มีการจัดซื้อน้ ามันเช่ือเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของบุคลากรใน
โรงเรียนด้วยงบประมาณ 12,000 บาท 
 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
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3.2.1 เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานโรงเรียน บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
 
 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 
 

ครูแก้ว
สุดา/ 
ครู

อังคาร 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 ส ารวจความต้องการใช้
น้ ามันเช้ือเพลิง 
2.2 จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อใช้
ในราชการ 

 

ครูทุก
คน 

  

 
 

12,000 
 

12,00
0 

 

พ.ค.65 
– เม.ย.

66 

 

ครูทุก
คน 

 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 

ผอ. 
และครู
แก้ว
สุดา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

     เม.ย.66 ครูแก้ว
สุดา 

 
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 12,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 น้ ามันเช้ือเพลิงเพียงพอกับความ
ต้อง การผู้ใช้ 

- สอบถามความต้องการการ
ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 

- แบบสอบถามความ
ต้องการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 

6.2 มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน 

- สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผน 

- แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนส่ือความ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนนาโปรง่ประชาสรรค์มีความคล่องตัวในการบริหารงาน บุคลากรมีขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพราะได้รับการดูแลสวัสดิการด้านน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ 
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อไปต่อผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวแก้วสุดา   เท่ียงวัน) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน) 
                                      หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานงบประมาณ การเงิน 
 
 

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร รถรับส่งนักเรียน 
แผนงำน บริหารงบประมาณ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  
  กลยุทธ์ร.ร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  

   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อท่ี 2 และ 6 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อท่ี 1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวจันทกานต์  ช านิ 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันมีนักเรียนเป็นจ านวนมากท่ีเข้ามาเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขารามท้ังท่ีมีบ้านอยู่ใกล้และ

ไกลโรงเรียน รวมถงึผู้ปกครองมีภารกิจในการท างานไม่สามารถมารับ - ส่งนักเรียนได้ ทางโรงเรียนจึง
จัดโครงการบริการรถรับ – ส่งนักเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่ตัวนักเรียน รวมถึง
การแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกท้ังยังบรรเทาการจราจรท่ีติดขัดภายในโรงเรียนให้มีจ านวนรถ
น้อยลง เพราะผู้ปกครองมาส่งเองรถจะแน่นและท าให้การจราจรติขัด 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อลดการติดขัดของการจราจรภายในโรงเรียน 
     2.2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และบริการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
     2.3 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
     2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง และชุมชน 
3.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

3.1 ด้านปริมาณ   
ผู้ปกครองน านักเรียนมาใช้บริการรถรับ – ส่ง กับโรงเรียนเต็มทุกสายรถรับ – ส่ง 

3.2 ด้านคุณภาพ   
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จัดบริการรถรับ – ส่งนักเรียนได้อย่างดีมีความปลอดภัย บริการดี มีระบบ 
ผู้ปกครองน าบุตรหลานมาใช้บริการ 
 
 
 

4.   ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน                     

ท่ี กิจกรรมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ หมวดรำยจ่ำย 

1. ร่างโครงการ เสนอท่ีประชุมครู  เพื่อพิจารณา

รับหลักการ 

- - 

2. เสนอของบประมาณเพื่อจัดท าโครงการ - - 

3. แต่งต้ังคณะท างาน  เพื่อพัฒนาการด าเนินงาน   

4. ด าเนินงานจัดกิจกรรมรถรับ-ส่งนักเรียน 36,000 งบอุดหนุน 

7. ติดตามผลและประเมินผล - - 

หมายเหตุ           ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 เจ้าหน้าท่ีงานการเงินและพัสดุได้รับการพิจารณาครบ ร้อยละ 100  
5.2 การจัดท าเอกสารบันทึกการรับ-จ่ายเงิน งบประมาณถูกต้องเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 
5.3 การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามข้อก าหนด ร้อยละ 100 

 
 

(ลงช่ือ)          ผู้เสนอโครงการ 
              ( นางสาวจันทกานต์  ช านิ ) 

                                                         ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
(ลงช่ือ)                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นางสาวแก้วสุดา เท่ียงวัน) 

                                                     หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน 
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(ลงช่ือ)      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                           (นายยุทธนา หงสไกร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  แนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียน 
แผนงำน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
     ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.3  
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 และ 3.3 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวสุพัตรา ไชยเสน  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย มีสาเหตุและปัจจัยหลายประการ  ท้ัง

สาเหตุจากประเทศไทยมีการผลิตก าลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมไทย
เริ่มเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ และขาดการเตรียมความพร้อมให้กับก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
แต่ละช่วงวัย และช่วงการศึกษา ท้าให้ก าลังแรงงานเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้
ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความ ไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน และปัญหาการว่างงาน การแนะแนวอาชีพ
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยการเตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ  บุคลิกภาพ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หากนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานได้เลือก ศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพตรงกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง ก็จะ
ท้างานได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาการเปล่ียนแปลง หรือออกจากงาน ท้าให้ประสบผลส าเร็จ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพและมีรายได้ท่ีเหมาะสม การเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัดของแต่ละบุคคล มีความส าคัญอย่างยิ่ง คนท่ีเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองย่อมส่งผลให้มีความสุขในการท้างาน และความส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น ๆ การแนะแนว
มีบทบาทส าคัญท่ีช่วงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ก้าวเข้าสู่โลกของการมีอาชีพและท้างานได้อย่างมี
คุณภาพ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีภารกิจในการให้บริการ
ส่งเสริม การมีงานท า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ครูแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท าขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
การประกอบอาชีพ ตรงตามบุคลิกภาพ ทักษะ และความถนัดของตนเอง 
 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว
อาชีพ    
2.2 เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพให้สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการ ของตลาดแรงงาน  
2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนประสบการณ์แนะแนวอาชีพกับเครือข่ายของครูแนะ
แนว  

3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1 ครูแนะแนว โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จ านวน 2 คน  
3.1.2 นกัเรยีน โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จ านวน 30 คน 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ครูแนะแนว มศีกัยภาพสามารถแนะแนวใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

การแนะแนว เพือ่การศกึษาต่อ และการประกอบอาชพี ทกัษะชวีติใหแ้ก่นกัเรยีนได้  
 3.2.2 นกัเรยีนมแีนวทางในการเลอืกประกอบอาชพีใหส้อดคลอ้งตรงตามความ

ตอ้งการของ ตลาดแรงงาน 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร
ด ำเนิน 
งำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.
65-

มิ.ย.65 

 

ครู
สุพัตรา 
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-  แต่งต้ังคณะท างาน 
2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

1) การส่งเสริมกิจกรรมแนะ
แนวในสถานศึกษา 

2) การส่งเสริมกิจกรรมแนะ
แนวนอกสถานศึกษา 

3) ช่ัวโมงทักษะชีวิตและการมี
งานท า 

4) กิจกรรม YC  

 

นักเรียน 
ป.6,ม.3 

 
 

นักเรียน
ทุกคน 

  

 
 
 

500 
 

1,000 
 

 
 
 
 

 

 
 

ก.ค.65- 

มี.ค.66 

 
 

ครู
สุพัตรา 

และคณะ
ครูทุกคน 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

ก.พ.66 

มี.ค.66 

 

 

ครู
สุพัตรา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

     ก.พ.
66 

มี.ค.66 

 

ครูทุกคน 

 
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,500 บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  
6. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีแนวทาง
ในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต 

- การตรวจสอบ - แบบการตรวจสอบ 

 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

7.1 ผู้บริหารโรงเรียน และครูแนะแนว สามารถแนะแนวให้ความรู้เรื่องการแนะแนวอาชีพ ให้นักเรียนได้  
7.2 นักเรียนมีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต 
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(ลงช่ือ)                                   ผู้เสนอโครงการ 

                                 (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 
                                                ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม      
 
                                     ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 
           หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

 
    (ลงช่ือ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  พัฒนาระบบสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงำน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.3  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 และ 3.3  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวสุพัตรา ไชยเสน  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.    หลักกำรและเหตุผล 
สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเป็นผู้น านักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียนใน
โรงเรียนให้มีระเบียบวินัยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของ
เยาวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบันประเทศไทย ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดต้ังสภา
นักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจากคณะกรรมการนักเรียน โดยการจ าลองเสมือนระบบนิติบัญญัติ 
และระบบบริหาร ของระบอบประชาธิปไตย โดยให้สภานักเรียนเปรียบเสมือน ฝ่ายนิติบัญญัติ และ 
คณะกรรมการนักเรียน เสมือนเป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งในบางโรงเรียนนั้น ยังใช้ระบบคณะกรรมการ
นักเรียนอย่างเดียวอยู่ และมีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบไป
ด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด ตามมาตราท่ี 32 ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ท่ีช่วยปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การด าเนินงานสภานักเรียน
เปรียบเสมือนเวทีส าหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ 
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกท้ังส่งเสริม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ โรงเรียน
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วัดอุเบกขาราม เห็นความส าคัญของระบบสภานักเรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสภานักเรียน
ขึ้น 
2.    วัตถุประสงค์ 

1.       เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้น าในการท างานเพื่อส่วนรวม 
2.       เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ 

3.   เพื่อเสริมสร้างสภานักเรียน กรรมการนักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีดี 

4.       เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีของตนเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.   เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
3.ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละของคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีมีความเป็นผู้น าในการท างานเพื่อส่วนรวม 
2.   ร้อยละของคณะกรรมการสภานักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ 

3.ร้อยละของคณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการนักเรียนมีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดี 

4.      ร้อยละของคณะกรรมการสภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีของตน
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.  ร้อยละของคณะกรรมการสภานักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
4. เป้ำหมำย เชิงคุณภำพ 

1.    คณะกรรมการสภานักเรียนมีความเป็นผู้น าในการท างานเพื่อส่วนรวม 
2.     คณะกรรมการสภานักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ 

3.   คณะกรรมการสภานักเรียนมีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า                                         
กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดี 

4.       คณะกรรมการสภานักเรียน มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีของตนเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.   คณะกรรมการสภานักเรียน มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
เป้ำหมำย เชิงปริมำณ 
1. คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 

5. กิจกรรม / วิธีด ำเนินกำร / ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกิจกรรม 
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ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพ่ือเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุกคน 

     
มิ.ย.65 

 
ครู

สุพัตรา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
2.2 กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 
2.3 กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการ
นักเรียนและจัดต้ังสภานักเรียน 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
ความประพฤติ และกิริยามารยาท
ของนักเรียน 

 
ครูทุกคน

และ
นักเรียน
ทุกคน 

 
 
 

 
 
 

 
500 

1,000 
500 

 
 

1,000 

 
500 

1,000 
500 

 
 
1,000 

 
ก.ค.65-
มี.ค.66 

 
 
 
 

 

 
ครูทุกคน 

 
 
 
 

 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
-  วางแผนนิเทศ ก ากับและติดตาม             

 
ครูทุกคน 

    ต.ค. 65 
ม.ค.66 
1 ครั้ง/

ภาคเรียน 

 
ผอ. 

4 สรุป ประเมินผล และพฒันำอยำ่ง
ต่อเน่ืองด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

ครูทุกคน     ก.พ.66 
มี.ค.66  

ครูทุกคน 

 
6.   งบประมำณ  
             งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงิน  3,000   บาท 
(สามพันบาทถ้วน) 
7.   กำรประเมินผล     ร้อยละ80 ของความพึงพอใจของนักเรียนและครูท่ีร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
8.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  

2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

3. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
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                    ลงช่ือ                                       ผู้เสนอโครงการ 

                                 (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 

                                ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

                       
 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                              (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 

         หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
   

 

                          ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายยุทธนา  หงสไกร) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.3  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 และ 3.3  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวสุพัตรา ไชยเสน  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้ันตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
มีวิธีการและเครื่องมือท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ท้ังด้าน
คุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็ก
นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
            โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการนี้จึงได้ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธกีารและเครื่องมือท่ี
มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
            2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
      2.3 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ               
3.  เป้ำหมำย   
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 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 นกัเรยีนชัน้ อนุบาล 1 – ม.3 ทกุคนไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาดูแล
ชว่ยเหลอือยา่งทัว่ถงึและตรงตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 โรงเรยีนมรีะบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีเ่ขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ 
 3.2.2 นกัเรยีนเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข  มทีกัษะในการด าเนินชวีติ สามารถด ารงตน

อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3.2.3 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ 80 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินงำ
น 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม              

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.
65-

ม.ิย.65 

 

ครู
สุพัตรา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

    1.1 เย่ียมบ้านนักเรียน 

2) การคัดกรอง 

    2.1 เก็บข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

3) การส่งเสริมนักเรียน 

    3.1 กิจกรรมโฮมรูมก่อนเข้าช้ันเรียน 

    3.2 ประชุมผู้ปกครอง 

4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

    4.1 ให้ค าปรึกษา     
    4.2 กิจกรรมซ่อมเสริม 

5)ส่งเสริมการส่งต่อ 

 

นักเรียน 
ป.1-ม.3 

  

 
 
500 
400 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ก.ค.65- 

มี.ค.66 

 

ครู
สุพัตรา 

และคณะ
ครูทุกคน 
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นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

ก.พ.66 

มี.ค.66 

 

 

ครู
สุพัตรา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องด ำเนนิงำนตำมโครงกำร 

ครูทุก
คน 

  100   ก.พ.
66 

มี.ค.66 

 

ครูทุกคน 

 
 
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการวธิีการและเครื่องมือท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 

- การตรวจสอบ - แบบการตรวจสอบ 

6.2 นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทาง
สติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ
ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

- การสังเกต - แบบบันทึก 

6.3 ครู ผู้ปกครอง  มีศักยภาพในการร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

- การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบบันทึก 

 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ “ดีเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุขและจบ

การศึกษาภาคบังคับ” 
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                                     (ลงช่ือ)                                       ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 
                                                  ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
                                     ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 
         หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 
              

    (ลงช่ือ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  TO BE NUMBER ONE   
แผนงำน  กิจการนักเรียน 
สนองนโยบำย  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ-
  ชีวิต 
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้       
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.2   
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.2   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาววิสุตา  ก้อนค า 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่   อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2565 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยา
เสพติด และมีความรู้เรื่องเพศศึกษาท่ีเหมาะสม โรงเรียนจึงได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER 
ONE อันเนื่องมาจากความห่วงใยของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีต่อ
ประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มขนาดใหญ่  เพราะมีจ านวนถึง 21 
ล้านคนและเป็นกลุ่มท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการ
ติดยาเสพติดสูง  เนื่องจากเป็นวัยที่ท่ีต้องการเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอามรณ์ท่ีดีพอ  
รวมท้ังต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท้ังร่างกายและจิตใจ จึงทรงระกรุณาเป็นองค์ประธานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม 
โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีความรู้เรื่องเพศศึกษาท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน  และสามารถด ารงตนใน
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สังคมแห่งการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบใน   การขับเคล่ือนกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชน
ในสังคมห่างไกลยาเสพติด 
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ตระหนักถึงความส าคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน จึงได้
จัดโครงการ TO BE NUMBER  ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ
ส่งเสริมเพศวิถีศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ต้ังค าถาม แสดงและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของตนเอง มีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม 
      และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
 2.5 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพจิต
      ท่ีแข็งแรง 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดอุเบกขารามปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100 
 3.1.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดอุเบกขารามมความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาท่ีเหมาะสม
ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภำพ 

 3.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 80 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2565 
6. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 วำงแผน                                                
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-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุก
คน 

พ.ค.65 ผอ./   
ครูวิสุ
ตา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
2.2 กิจกรรมรณรงค์วันต้านยา
เสพติดสากล 

 

ครูทุก
คนและ
นักเรียน
ทุกคน 

  

 
 

750 
250 

 

 

 

750 
250 

 

 

พ.ค.65 
– มี.ค.
66 

 

ครูวิสุ
ตา 

ครูวิสุ
ตา 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

    ม.ค.66 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

ผอ./ 
ครูสุพัตรา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

    ต.ค.65 

มี.ค.66 

ครูทุก
คน 

 

7.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
8. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- สังเกตการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONEของนักเรียน 

- แบบสังเกตการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ของนักเรียน 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   9.1 โรงเรียนวัดอุเบกขารามป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 

9.2 นักเรียนรู้และตระหนกัถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
9.3 นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
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9.4 นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของตนเอง มีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม       
 และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 

9.5 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพจิต      
 ท่ีแข็งแรง 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นางสาววิสุตา  ก้อนค า) 
                                                   ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                    (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 

                   หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

 
    (ลงช่ือ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      (นายยุทธนา หงสไกร) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ความสามารถของนักเรียน 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                           

กลยุทธ์ รร.ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
   ข้อท่ี 1.1 1.2 1.3 และ 1.4 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 และ 1.1.6 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสินทารา  เกษแก้ว 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษา    
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติการกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
การประกอบวิชาชีพ 
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความความรู้
ความสามารถของครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 
และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องและมีผู้น าไปประยุกต์ใช้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องและมีผู้น าไปประยุกต์ใช้ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องและมีผู้น าไปประยุกต์ใช้ 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

  3.1.1 กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ได้รับการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ 

  3.1.2 ครูมีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องและมีผู้น าไปประยุกต์ใช้ 
  3.1.3 นักเรียนมีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องและมีผู้น าไปประยุกต์ใช้ 

 3.1.4 ครูและนักเรียนได้รับรางวัลสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัด 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 โครงการและกิจกรรมการด าเนินงานได้รับการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ   

มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564  
 3.2.2 ครูและนักเรียนมีการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน

ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
สังคม 

 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม              

 -  ขออนุมัติโครงการ                      

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 

 

ผอ.รร./ 
ครูสินทารา 
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-  แต่งต้ังคณะท างาน 
2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมและ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2565 และการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อใช้เป็น
ผลงานส่งเข้าประกวด/แข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 

2.2 การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการ 

 

 

ครูทุก
คน 

   
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 

พ.ค.65 

-เม.ย.66 

 

ครูทุกคน 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

ม.ค.66 
1 ครั้ง/เดือน 

 

ผอ.ร.ร.  

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

    เม.ย.66 
 

ครูทุกคน 

 
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 5,000 บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน ) 
 

6. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
วิธีกำรวัดและประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 กิจกรรม/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ได้รับ
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานทุก
กิจกรรม/โครงการ 

- ประเมินการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- แบบประเมินการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตาม
โครงการ 
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6.2 ครูมีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับ
การยกย่องและ             มีผู้น าไป
ประยุกต์ใช้ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของครู        รายภาคเรียน 

- แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของครูรายภาค
เรียน 

6.3 นักเรียนมีผลงานเป็นแบบอย่าง
ได้รับการยกย่องและ มีผู้น าไป
ประยุกต์ใช้ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน              
ของนักเรียนรายภาคเรียน 

- แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนราย
ภาคเรียน 

6.4 ครูและนักเรียนได้รับรางวัลสูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือระดับ
จังหวัด 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน          
รายภาคเรียน 

- แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
รายภาคเรียน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 โครงการและกิจกรรมการด าเนินงานได้รับการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 

7.2 ครูและนักเรียนมีการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นายสินทารา  เกษแก้ว) 
                                                 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                หัวหน้างานบริหารวิชาการ    
             
 

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
แผนงำน บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

กลยุทธ์ รร.ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์ 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ตามหมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งใน
การเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และสพฐ.โดยรมต.ศึกษาธิการ ได้มุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน า
ความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู อีกท้ังเป็นการพัฒนาครูเพื่อ
เช่ือมโยงกับวิทยฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับ
การประเมิน  
            โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว การขับเคล่ือนกระบวนการ “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครูและน ามาใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2.2  เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจ

กว้างและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
2.3 เพื่อใหค้รูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้ในการเล่ือนวิทยฐานะได้

ในทุกระดับ 
2.4 เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
2.5 เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  19  คน 
3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
3.2.2 เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
3.2.3 ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
3.2.4 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินงำ
น 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค. 65 – 
มี.ค.66 

 

ครูณัฐพร   

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

-  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ PLC 

 

ครูทุก
คน 

  

 
 
1,000 
 

 
1,000 

 

 

พ.ค. 65 – 
มี.ค.66 

 

ครูณัฐพร   
 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค. 65 – 
มี.ค.66 

 

ครูณัฐพร   

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

-รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ครูทุก
คน 

    มี.ค. 66  

ครูทุกคน 

5.  งบประมำณ 



147 

 

 
 

      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 5.1 เอกสารประกอบการอบรม 1,000  บาท 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 

- การสังเกต/ทดสอบ - แบบบันทึก/แบบ
ประเมิน 

6.2 ครูมีความเข้าใจ เรื่อง PLC - การตรวจสอบ - แบบบันทึก 
6.3 ครูสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- การสังเกต - แบบบันทึก 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ครูมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาตนเองและน าผลท่ีได้
จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 
 
                                     (ลงช่ือ) …………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
                                     (ลงช่ือ) …………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                 หัวหน้างานบริหารวิชาการ    
             

    (ลงช่ือ)   …………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                    
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ รร.ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 2.1 2.3 และ 2.6  
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 2.3 และ 2.4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายสินทารา  เกษแก้ว 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล               
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ตามหมวด 7  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบ
กับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานกัเรียน 
2.2 เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจ

กว้างและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
2.3 เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
2.4 เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
2.5 เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 

3. เป้ำหมำย  
ด้ำนปริมำณ 
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  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 16  คน  
ด้ำนคุณภำพ 

1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 

4.  กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65 

 

ผอ.รร./ 
ครูสินทารา 
 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 กิจกรรมการอบรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ครูทุก
คน 

  

5,000 
 

 
 
5,000 

 

 

พ.ค.65-

เม.ย.66 

 

ครูทุกคน 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         

-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุก
คน 

     

ม.ค.65 
 

 

ผอ.ร.ร.  

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

ครูทุก
คน 

    เม.ย.65 
 

 
ครูสินทารา 

 
5. งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 5,900 บาท  
(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) 
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6. การวัดและประเมินผล  
ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม 

ตั ว ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ
โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการวัด เครื่องมือ 

1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2.มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ 
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือ
เป็นวิทยากร 
4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

สั ง เ ก ต /
ทดสอบ 

 
ตรวจสอบ 
 
สังเกต 
 
สังเกต 

แบบบันทึก/แบบ
ประเมิน 

 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึก 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และ

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง  น าผลท่ีได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น   

 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นายสินทารา  เกษแก้ว) 
                                                 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นายสินทารา  เกษแก้ว) 
                                               หัวหน้างานบริหารงานบุคคล    
 

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
แผนงำน   บริหารท่ัวไป 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์สพป.กพ.2 ท่ี  1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
กลยุทธ์ ร.ร.ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  

  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.4 , 2.5 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.4 , 2.5  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวรุ่งรว ี รอดมณี 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
1.หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารการศึกษาตามหลักการ  4M  ได้แก่  การบริหารคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์
และการบริหาร จัดการ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้น  วัสดุอุปกรณ์เป็นส่วนส าคัญท่ีจะต้องมีการ
จัดหาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการ จัดท าส่ือการเรียนการสอน  ในทางบริหารนั้นถ้าหากงบประมาณมี
ไม่เพียงพอ  ก็จะส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านอื่น  โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ดังนั้น  การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดท าส่ือการเรียนการสอน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ  
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 2.1 เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน  
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2.2 เพื่อให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าส่ือการเรียนการสอนไว้ใช้งาน 
3.เป้ำหมำย 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  

3.1.1 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการใช้งาน  
3.1.2 ร้อยละ 100 ของครูมีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้จัดท าส่ือการเรียนการสอน  

3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
3.2.1 การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  
3.2.2 ครูมีส่ือการเรียนการสอน  สามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมได้

อย่างราบรื่น 
4.กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

ท่ี 
 

รำยละเอียด           
ของกิจกรรม 

 

เป้ำหมำ
ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินงำ
น 

 

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอ
บแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวมเงิน 

1 
 

วำงแผน 

-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

-  ขออนุมัติโครงการ 

- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.2 

2 ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรส่งเสริม
สนับสนนุกำร
ปฏิบัติงำน 

- ส ารวจความ
ต้องการวัสดุอุปกรณ์  
- จัดท าข้อมูลในการ
จัดซื้ออุปกรณ์  

ครูทุกคน  
 
 

 23,000 
 
 

 
 
 
 

พ.ค.65ถึง 

มี.ค.66 

น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.2 
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หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมำณ  จ านวน  23,000  บาท 
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน   23,000  บาท   
6.กำรวัดและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

1. ผลผลิต (Outputs)  
-โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการ
ใช้งาน  
-ร้อยละ 100 ของครูมีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้จัดท าส่ือ
การเรียนการสอน 

ตรวจสอบการตาม
จัดซื้อ  
ส ารวจ 

เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ 

แบบส ารวจ 

- ส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตามความต้องการ
ของครู 
รำยกำรจัดซ้ือ 

- ครู 
15*1,000=15,000 

- ผู้อ านวยการ 1,500 

- ส านักงาน/ธุรการ 

6,500 บาท 
3 นิเทศ ติดตำมผล

กำรด ำเนินงำน 
ครูทุกคน - - - - พ.ค.65ถึง 

มี.ค.66 

ผ.อ.ยุทธนา 

หงสไกร 

 
4 สรุปและประเมินผล

และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

1 เล่ม - - - 
 
 

 

- 
 
 
 

มี.ค.66 น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.1 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 23,000  -  
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2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
 -การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  
-ครูมีส่ือการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการ
สอน หรือจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น 

สอบถามความพึง
พอใจ  

สังเกตการสอน 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 แบบบันทึกการ
นิเทศ 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 7.1 การบริหารจัดการงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน  

7.2 ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าส่ือการเรียนการสอนไว้ใช้งาน 
 
 

 
    (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 

                                  (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 
                                                 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

    (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นายสินทารา  เกษแก้ว) 
                                               หัวหน้างานบริหารงานบุคคล    
 

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวางพื้นฐาน 
                    ความมั่นคง 

กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็น 
ชาติไทย 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

   ข้อท่ี 1.3 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 2.1 ,2.2 และ 2.4     
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวจันทกานต์  ช านิ 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาความมั่นคงของชาติ ส่ิงส าคัญท่ีรัฐจะต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกคือ การพัฒนา

คนให้เป็นทรัพยากร ท่ีมีค่าท่ีสุด เพราะก าลังคนท่ีมีคุณค่าจะเป็นตัวก าหนดทิศทางความก้าวหน้าของ
ประเทศ ปัจจุบันภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่ ท่ีไม่ดีในสังคมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติ และเป็น
ตัวฉุดให้เด็กและเยาวชนของชาติไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิด การพัฒนา ส่ิงท่ีส าคัญต่อความก้าวหน้า
ในอนาคตของประเทศชาติคือการสร้างเด็กและเยาวชนของชาติในวันนี้ให้มีคุณภาพเพื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรมในวันข้างหน้า เพื่อความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศ
ไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาด้วยความมั่นคงตลอดไป ในปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ การเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารไร้พรมแดน รวมถึงกระแสนิยมต่างชาติได้หล่ังไหลเข้ามาในสังคมไทย จนท า ให้คนไทย
สูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีงาม ความเจริญทางด้านจิตใจก า ลังเส่ือมลงในทุก
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สังคมจนเป็นปัญหาสังคมท่ียากจะเยียวยาได้ สถาบันการศึกษาเป็น หน่วยงานหนึ่งท่ีมีความส าคัญใน
การฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลต้ังแต่ยังเยาว์วัย 

ดังนั้นทางโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 จึงร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้เกิดความตระหนักและเห็นถึงคุณค่า
ความเป็นไทย ตระหนักถึงความส าคัญและการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
เติบโต เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาล ท่ีต้องการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้การด า เนิน
ชีวิตของคนในบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของชาติรวมท้ังประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดต่อกัน
มาท าให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วมกันรักษาส่ิงท่ีดีงามในชาติของตนให้คงอยู่ ตลอดไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน 

  2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมไทย 

  2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียนแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สม่ าเสมอ 
ด้วยความเหมาะสม 
 3.2.2 นักเรียนแสดงความเคารพ กราบไหว้ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และผู้ใหญ่
อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไทย 
 3.2.3 นักเรียนปฏิบติัตนตามศีลธรรมอันดีงาม เหมาะสมตามวัย 

 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรม เป้าหมาย 

หมวดงบประมาณรายจ่าย ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 วำงแผน                                                
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-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน พ.ค.65 ผอ./    
ครูจันทกานต์ 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ 
เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ก่อน
เข้าแถว ตอนเช้าทุกวัน หรือ
เสียงตามสายช่วงพักเท่ียง 
2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติและท า
กิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมความ
กตัญญูในวิถีชีวิต เช่น 
-การสอนให้นักเรียนยกน้ าด่ืมให้
พ่อแม่ ครูอาจารย์ แขกผู้ใหญ่  
-มีน้ าใจช่วยถือของ ส่ิงของ 
สัมภาระ  
-การช่วยท างานบ้านตามก าลัง
ของนักเรียน 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน โดยเน้น
กิจกรรม รักการอ่าน กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต 
2.4 การฝึกมารยาทไทยแก่
นักเรียน เช่น การรับประทาน
อาหาร การแสดงความเคารพ
บุคคลต่างๆ การมีสัมมาคารวะ 
2.5 กิจกรรมฝึกสมาธิแก่
นักเรียนก่อนเข้าเรียน 

 
ครูทุกคน 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

500 

 
พ.ค.65 – 
มี.ค.66 

 
ครูจันทกานต์ 

 
ครูจันทกานต์ 

ครูทุกคน 
 

3 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                          
ครูทุกคน 

     
มี.ค.66 
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 -  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

นักเรียน ผอ./ 
ครูสุพัตตรา 

4 สรุปประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

ครูทุกคน 
นักเรียน 

    เม.ย.66 
 

ครูจันทกานต์ 
 

 

5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 500 บาท  
(ห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์สม่ าเสมอ ด้วยความเหมาะสม 
6.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนแสดงความเคารพ กราบไหว้ต่อพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และผู้ใหญ่อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่าง
ไทย 
6.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฏิบัติตนตามศีลธรรมอันดีงาม 
เหมาะสมตามวัย 

1. ประเมิน  
2. นิเทศ ติดตาม 

1. แบบประเมิน  
2. แบบสอบถาม  
3. บันทึกการนิเทศ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีทัศนคติ ค่านิยมอันดีงาม และเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติต่อไป 
7.2 นักเรียน ทราบถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง 

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมไทย 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นางสาวจันทกานต์  ช านิ) 
                                                 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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                                     (ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                 หัวหน้างานบริหารวิชาการ    
 
              

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายยุทธนา หงสไกร) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักพหุปัญญา 
แผนงำน งานวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อท่ี 3.1 3.2 และ 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายจักรินทร ์จรสัศร ี

ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ในการพัฒนาประเทศ การเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนท่ีมีศักยภาพการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของตลาดแรงงานเป็นส่ิงส าคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ การพัฒนาเด็กเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
ตามความถนัดและเช่ียวชาญของตนเอง และตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ของ
แต่ละพื้นท่ี มีทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว โดยต้องให้
เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงความชอบ ความถนัด และปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มท่ี
ต้ังแต่ช่วงต้นของการเรียนรู้และมุ่งสู่ทิศทางการประกอบอาชีพ ผ่านการจัดกิจกรรมตามความถนัด
ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ให้เข้าถึงทักษะท่ีจะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 รวมไปถึงทักษะส าคัญท่ีใช้ในการเรียนรู้และการท างาน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา
เชิงซ้อน ทักษะการคิดเชิงพิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารจัดการบุคคล ทักษะการ
ส่ือสารและท างานกับผู้อื่น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะมุ่งเน้นการ
ให้บริการ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการปรับตัวเรียนรู้ส่ิงใหม่ รวมถึงการช้ีแนะแนวทางให้เด็ก
และเยาวชนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

  ท้ังนี้ผู้จัดท าโครงการจึงได้มองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักพหุปัญญาขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
2. วัตถุประสงค์   
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 1.เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 
  2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความถนัด มีทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าไปสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัดของตัวนักเรียน
เอง 
 
3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

3.1 ด้านปริมาณ     
  1.นักเรียนร้อยละ 80 มีการพฒันาศักยภาพตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความถนัด มีทักษะชีวิตท่ี 
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าไปสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความถนัดของตัวนักเรียนเอง 

3.2 ด้านคุณภาพ     
1.นักเรียนมีพฒันาศักยภาพตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 
2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความถนัด มีทักษะชีวิตท่ี จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าไปสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัด
ของตัวนักเรียนเอง 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหม

ำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินง
ำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้
สอย 

ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                          
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม              -  แต่งต้ัง
คณะท างาน 

-  ขออนุมัติโครงการ                       

 

ครูทุก
คน 

  - - พ.ค. 65  

ผอ.ร.ร./
จักรินทร์  

2 ขั้นด ำเนินกำร 

ระยะที่1 
- พัฒนาชุดทดสอบและแบบ
ประเมินความถนัดตามหลักพหุ
ปัญญา 8 ด้าน 

ผู้รับผิด
ชอบ
โครงกา
รและ
ผู้อ านว

  200 200 มิ.ย. 65 จักรินทร์ 
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- น าชุดทดสอบและแบบประเมินท่ี
พัฒนาให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพ 

- น าชุดทดสอบและประเมินมา
ด าเนินการปรับปรุง 

ยการ
โรงเรีย
น 

3 ระยะที่2 

- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดการ
อบรมชุดทดสอบและประเมิณ
ความถนัดตามหลักพหุปัญญา 

- ค าเนินการอบรมการใช้ชุด
ทดสอบและประเมิณความถนัด
ตามหลักพหุปัญญา 

- ประเมิณทักษะความสามารถใน
การใช้ชุดทดสอบและประเมิน
ความถนัดตามหลักพหุปัญญา 8 
ด้านภายหลักการอบรม 

ครูและ
นักเรีย
นทุกคน 

  200 200 ก.ค. 65 จักรินทร์ 

4 ระยะที่3 

นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุก
กิจกรร
ม 

    ส.ค. 65 ผอ.ร.ร. 

5 สรุปและประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

1 เล่ม   100 100 พ.ย. 65 
- เม.ย 
66 

จักรินทร์ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 500   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน  500 บาท  
(ห้าร้อยบาทถ้วน) 
6.กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีการพฒันาศักยภาพ
ตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 

- ท าแบบประเมินความ
ถนัดทางพหุปัญญา   

แบบประเมินความถนัดทาง
พหุปัญญา  
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2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับความถนัด มีทักษะชีวิตท่ี 
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าไปสู่
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับความถนัดของตัวนักเรียนเอง 
 

- สังเกต    สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
- สรุปโครงการ 

แบบสังเกตแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
บันทึกสรุปรายงาน 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีการพฒันาศักยภาพตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 
  2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความถนัด มีทักษะชีวิตท่ี จ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อน าไปสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัดของตัวนักเรียนเอง 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นายจักรินทร์ จรัสศรี) 

 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

  (ลงช่ือ).....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 

      หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

   (ลงช่ือ).....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายยุทธนา  หงสไกร) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม   
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โครงกำร จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
แผนงำน งานวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานบนหลักธรรมาภิบาล และพื้นท่ียากล าบาก 
กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1 และ 1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสุพัตรา ไชยเสน 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมส่ังสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจใน
การศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักหน้าท่ีของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
2. วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 
    2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความส าคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ 
    4. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีแก่ผู้เรียนครูและผู้เรียนได้ทราบถึงคุณค่าความส าคัญและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและปรัชญาของโรงเรียน
ได้ดีขึ้น 
3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

3.1 ด้านปริมาณ    นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.2 ด้านคุณภาพ    ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินง
ำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้
สอย 

ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                          
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

-  ขออนุมัติโครงการ                       

 

ครูทุกคน 
    พ.ค.65  

ผอ.ร.ร./
ครู

สุพัตรา 

2 วันเข้าพรรษา(แห่เทียน) นักเรียน 

ทุกคน 
  500 500 ก.ค. 65 ครูเอนก 

ครูทุกคน 

3 วันออกพรรษา(ตักบาตรเทโว) นักเรียน 

ทุกคน 

  500 500 ต.ค.65 ครู
สุพัตรา

ครูทุกคน 

4 วันมาฆบูชา นักเรียน 

ทุกคน 

  500 500 มี.ค.66 ครู
สุพัตรา

ครูทุกคน 

5 นิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ทุก
กิจกรรม 

  - - ม.ค.66 -  
 มี.ค.66 

ผอ.ร.ร. 

6 สรุปและประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

1 เล่ม   - - มี.ค.66 ครู
สุพัตรา 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,500 1,500   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน  1,500 บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
6.กำรติดตำมและประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขา
ราม  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ 

-  สังเกต    สอบถาม 
-  สัมภาษณ์ 
-  ภาพประกอบกิจกรรม 
- สรุปโครงการ 

 แบบสังเกตแบบสอบถาม 
 แบบสัมภาษณ์ 
บันทึกสรุปรายงาน 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

         (ลงช่ือ)                                               ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 

ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

 
           (ลงช่ือ)                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 

            (ลงช่ือ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายยุทธนา  หงสไกร) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร จัดกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แผนงำน งานวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1 และ 1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสินทารา  เกษแก้ว 

ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  มาต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีร่วมกันธ ารงรักษาให้
คงอยู่ต่อไปในอนาคต  จึงเป็นหน้าท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและ
เทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ  ประชาชนชาวไทยท่ี
นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตส านึกในความเป็นไทย  
โดยแสดงออกในกิจกรรมท่ีหลากหลาย  นอกจากนั้นในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
โดรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถท้ังในด้านการแสดง  แสดงผลงานทาง
นิทรรศการ  และอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์   
 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
 

3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
3.1 ด้านปริมาณ    นักเรียนร้อยละ 100 มีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.2 ด้านคุณภาพ    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  และมีความภาคภูมิใจในชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 
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4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินง
ำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้
สอย 

ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                          

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

-  ขออนุมัติโครงการ                       

 

ครูทุกคน 
   

- 
 

- 
 

พ.ค.65 

 

ผอ.ร.ร./
สินทารา  

2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ นักเรียน 

ทุกคน 

  2,000 2,000 ก.ค.65 สินทารา 

3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นักเรียน 

ทุกคน 

  1,000 1,000 ส.ค. 65 จัน
ทกานต์ 

4 นิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ทุก
กิจกรรม 

  - - ม.ค.65 -  

 มี.ค.65 

ผอ.ร.ร. 

5 สรุปและประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

1 เล่ม 
  - - มี.ค.65 สินทารา 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    3,000 3,000   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน  3,000 บาท  
(สามพันบาทถ้วน) 
 

6.กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความรักเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-  สังเกต    สอบถาม 
-  สัมภาษณ์ 
-  ภาพประกอบกิจกรรม 
- สรุปโครงการ 

 แบบสังเกตแบบสอบถาม 
 แบบสัมภาษณ์ 
บันทึกสรุปรายงาน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีความตระหนัก  และมีความมุ่งมั่นในการด ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป 

 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผู้เสนอโครงการ 
(นายสินทารา  เกษแก้ว) 

ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์)  

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ……....………....………………..ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายยุทธนา  หงสไกร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร จัดกิจกรรมวันส าคัญอื่น ๆ 
แผนงำน งานวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานบนหลักธรรมาภิบาล และพื้นท่ียากล าบาก 
กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1 และ 1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายจักรินทร ์จรสัศร ี

ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมส่ังสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจใน
การศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักหน้าท่ีของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
2. วัตถุประสงค์   
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

3.1 ด้านปริมาณ    นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.2 ด้านคุณภาพ    ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ผู้รับ 

ผิดชอบ ค่ำ ค่ำ ค่ำ รวมเงิน 
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ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ด ำเนินง
ำน 

1 
 
 

วำงแผน                                          
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม              
 -  แต่งต้ังคณะท างาน 

-  ขออนุมัติโครงการ                       

 

ครูทุกคน 
  - - พ.ค. 65  

ผอ.ร.ร./
จักรินทร์  

2 กิจกรรมวันไหว้คร ู นักเรียน 

ทุกคน 

  700 700 มิ.ย. 65 วันวิสาข์ 
 

3 กิจกรรมวันรณรงค์ไข้เลือดออก นักเรียน 

ทุกคน 

  500 500 มิ.ย. 65 วิสุตา 

4 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ภาษาไทย นักเรียน 

ทุกคน 

  400 400 มิ.ย. 65 แก้วสุดา 

5 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียน 

ทุกคน 

  500 500 ส.ค. 65 ณัฐพร 

6 กิจกรรมลอยกระทง นักเรียน
ทุกคน 

  1000 1000 พ.ย. 65 วิสุตา 

7 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวัน
คริสต์มาส 

นักเรียน 

ทุกคน 

  1000 1000 ธ.ค. 65 วิสุตา 

8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน 

ทุกคน 

  1000 1000 ม.ค. 66 วันวิสาข ์

9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน อ.
3 ป.6 และม.3 

นักเรียน 
อ.3 ป.3 
และม.3 

 

 
 3000 3000 มี.ค.66 รุ่งรวี  

สินทารา 
อังคาร 

10 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน ทุก
กิจกรรม 

  - - ม.ค.66 -  
 มี.ค.66 

ผอ.ร.ร. 

11 สรุปและประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

1 เล่ม   - - มี.ค.66 จักรินทร์ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    8100 8100   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
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5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน  8,100 บาท  
(แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
6.กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
ท่ีพึงประสงค์ 
 

-  สังเกต    สอบถาม 
-  สัมภาษณ์ 
-  ภาพประกอบกิจกรรม 
- สรุปโครงการ 

 แบบสังเกตแบบสอบถาม 
 แบบสัมภาษณ์ 
บันทึกสรุปรายงาน 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นายจักรินทร์ จรัสศรี) 

 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

  (ลงช่ือ).....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 

      หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

   (ลงช่ือ).....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายยุทธนา  หงสไกร) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี   
แผนงำน            บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.2 ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร 
   กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความส านึกในความเป็นชาติ 
   ไทย  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
               1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                    1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
               3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายวุฒิพร หนูหน่าย 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
                กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารี  และ ลูกเสือสามัญ   เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การสร้างเสริมนิสัย ให้มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นได้ มีใจเมตตากรุณา สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ผู้รับผิดชอบเห็นว่าควรจัดท า
โครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต จดจ า คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดี 
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี 

3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
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 3.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาลูกเสือ เนตรนารี  
 3.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะต่างๆ  และมีลักษณะนิสัยท่ีดี ท่ีได้รับการฝึกวิชาลูกเสือ เนตรนารี  
         3.3 โรงเรียนจัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 – 6 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  หรือให้มีการบ าเพ็ญประโยชน์  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเว
ลำกำร
ด ำเนินง

ำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1. 
 
 

วำงแผน 
  1.  ประชุม ส ารวจสภาพ
ปัจจุบันปัญหา  และความ
ต้องการ 
  2. วางแผนจัดท าโครงการ 
  3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      -  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
       -  ขออนุมัติโครงการ                      
       -  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุก
คน 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
พ.ค..65 

 
ครูวุฒิ
พร  

2 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
- กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 
- เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 
- เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ 
 

    
 
 
 
 
4,000 
6,000 

10,00
0 
 
 
 
 
4,000 
6,000 

พ.ย.65  
ครูวุฒิ
พร 

3 นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                                
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- จัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม  

พ.ย.65 
 
 

ผอ.รร.  
ครูวุฒิ
พร 
 
 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

      
 

มี.ค.66 

 
 

ครูวุฒิ
พร. 

 
        แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ผลผลิตผู้จบ
การศึกษา ภาคบังคับ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวนท้ังส้ิน  10,000  บาท.   

 
6. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมินผล 
1. คณะครูสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี     
2. การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
    เนตรนารี    

-ตรวจสอบ 
 
- ประเมินโครงการ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบตรวจสอบ 
1.แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
2. นักเรียนมีทักษะการสังเกต จดจ า คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. นักเรียนมีลักษณะนิสัยและระเบียบวินัยท่ีดี 

 
 (ลงช่ือ)                                                    ผู้เสนอโครงการ 

                    ( นายวุฒิพร   หนูหน่าย ) 
             ครูช านาญการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
(ลงช่ือ)                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 ( นางสาวณัฐพร   อ่อนสุวรรณ์ ) 
                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
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(ลงช่ือ)                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นายยุทธนา   หงสไกร ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   หนูน้อยคนดี 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบำย  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อด ารงไว้ซึง่เอกลักษณ์และวางพื้นฐาน
ความมั่นคง 

กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 เสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลัก และการปกครองใน
ระบอบ  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทย  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   

ผูรั้บผิดชอบโครงกำร  นางสาวรุ่งรว ี รอดมณี 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายของคณะรัฐบาล โดยยึดค่านิยม  12  ประการ  
น าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย  โดยก าหนดค่านิยม  12  ประการ  เพื่อเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยาวชนให้พัฒนาไปสู่
การเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม  อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ  และมีความสุขในสังคมแห่งความพอเพียง   
ซึ่งค่านิยมดังกล่าวนี้สามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนได้ต้ังแต่ระยะปฐมวัย  โดยการอบรม  สอนให้ท า   
น าให้ดู  สู่การฝึกหัด  ปฏิบัติจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ   
มีคุณธรรมประจ าใจ 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สังคม(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2548:5) 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้นั้น เด็กปฐมวัยต้องมีความประพฤติ  
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มีระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี เพื่อเด็กจะได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กปฐมวัยด้วยกัน และ
ประชาชนในท้องถิ่น มุ่งให้เด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความ
ใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในตนเอง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีโครงการหนูน้อยคนดีขึ้น 

 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  จึงได้โครงการหนูน้อย
คนดีมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมรักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  - จิตอาสา 

- สวดมนต์ไหว้พระ 
  - พิจารณาอาหาร 
  - วันส าคัญ 
  - เข้าแถวเคารพธงชาติ 
  - ข้อตกลงของห้องเรียน 
  - พี่ช่วยน้อง 
  - เข้าแถวเข้าคิว 
  - เก็บของเข้าท่ี 
  - ประหยัดพลังงาน 
 2. กิจกรรมนิทานคุณธรรม 
 3. กิจกรรมหนูน้อยออมเงนิ 
   
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการหนูน้อยคนดี  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
3.เป้ำหมำย 

โครงการหนูน้อยคนดีมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เชิงปริมำณ 
 1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ร้อยละ  70   
 2. เด็กมีวินัยในตนเอง  ร้อยละ 80   
 3. เด็กประหยัดและพอเพียง ร้อยละ 80 
 4. เด็กดูแลธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ 70 
 5. เด็กมีมารยาทตาม วัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย  ร้อยละ 80 
 6. เด็กยอมรับความ เหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ร้อยละ  75   
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 7. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  ร้อยละ  80   
 8.เด็กปฏิบัติตนเบ้ืองต้น ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ร้อยละ  70   
 เชิงคุณภำพ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
 
4.กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 
ที่ 

 
รำยละเอียด           
ของกิจกรรม 

 
เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ  

ค่ำตอบแทน 
 

ค่ำใช้
สอย 

 
ค่ำวัสดุ 

 
รวมเงิน 

1 
 

วำงแผน 
-  ประชุมเพ่ือเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
-  ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 
ครู คศ.2 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร
หนูน้อยคนดี 
1. กิจกรรมรักธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
- จิตอาสา 
- สวดมนต์ไหว้พระ 
- พิจารณาอาหาร 
- วันส าคัญ 
- เข้าแถวเคารพธงชาติ 
- ข้อตกลงของห้องเรียน 
- พ่ีช่วยน้อง 
- เข้าแถวเข้าคิว 
- เก็บของเข้าท่ี 
- ประหยัดพลังงาน 
2. กิจกรรมนิทาน
คุณธรรม 
3. กิจกรรมหนูน้อยออม
เงิน 

นักเรียนชั้น 
อ.1-3 

- 
 
 

- 500 
 
 
 
 
 

 

500 
 

 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.68 
ถึง 

มี.ค.65 

น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 
ครู คศ.2 
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3 
 

 

นิเทศ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 
 

นักเรียนชั้น 
อ.1-3 

- - - - มิ.ย.64 
ถึง 

เม.ย.65 

ผ.อ.ยุทธนา 
หงสไกร 

4 สรุปและประเมินผลและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

1 เล่ม - - - 
 
 

 

- 
 
 
 

 เม.ย.65 
 

น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 
ครู คศ.2 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 500 500 -  

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมำณ  งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน 500 
บาท   
6.กำรวัดและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  ร้อยละ  70   
2. เด็กมีวินัยในตนเอง  ร้อยละ 80   
3. เด็กประหยัดและพอเพียง ร้อยละ 80 
4. เด็กดูแลธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ 70 
5. เด็กมีมารยาทตาม วัฒนธรรมไทยและรักความ
เป็นไทย  ร้อยละ 80 
6. เด็กยอมรับความ เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ร้อยละ  75   
7. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  ร้อยละ  80   
8.เด็กปฏิบัติตนเบ้ืองต้น ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  ร้อยละ  70   

สังเกต 
 

สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 
สังเกต 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต  

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โครงการหนูน้อยคนดีมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 1.เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
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(ลงช่ือ).....................................................................ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 
 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
  (ลงช่ือ).....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 
      หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
   (ลงช่ือ).....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายยุทธนา  หงสไกร) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร    โรงเรียนสุจริต 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวางพื้นฐาน 
                    ความมั่นคง 

กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็น 
ชาติไทย 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อท่ี 1.2.1      
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวสุพัตรา ไชยเสน 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิต

ของผู้คนในสังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมี
การเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่
พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  
โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก 
การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  ๒   
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริต 
ผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเมื่อ 
มีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน าในการขับเคล่ือนในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้ก าหนดโครงการนี้
ขึ้นมา 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

  2.2 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 ครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 
 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด วินัย ซื่อสัตย์สุจริต 

อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะ 
เวลำกำร
ด ำเนิน 
งำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุกคน 

     
มิ.ย.65 

 
ผอ./    

ครูสุพัตรา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 จัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.
น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
2.2 จัดกิจกรรม บริษัทสร้าง
การด ี
2.3 ITA Online  

 
ครูทุกคน 
นักเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1,000 
 

 
 
 

1,000 
 

 
ก.ค.65 – 
มี.ค.66 

 
 

ครูสุพัตรา 
ครูทุกคน 

 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 
ครูทุกคน 
นักเรียน 

     
ธ.ค.65 

 

 
ผอ./ 

ครูประหยัด 
4 สรุปประเมินผลกำรด ำเนิน

โครงกำร 
ครูทุกคน 
นักเรียน 

    มี.ค.66 ครูสุพัตรา 
 

 
5.  งบประมำณ 
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      งบประมาณจากบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,000 บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 
 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
6.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสุจริต มีทักษะกระบวน 
การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
 

1. ประเมิน  
2. นิเทศ ติดตาม 

1. แบบประเมิน  
2. แบบสอบถาม  
3. บันทึกการนิเทศ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 ครูผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

7.2 ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
                                      (ลงช่ือ)                                         ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 
                                                       ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
                                      

(ลงช่ือ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

    
 (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                          (นายยุทธนา หงสไกร) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



185 

 

 
 

โครงกำร  พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ดนตรี – นาฏศิลป ์
แผนงำน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกในความเป็นชาติ
  ไทย  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.3  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 และ 3.3  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาววันวิสาข์  บูชา  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
เป็นแนวทางใน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 
2565 แผนการศึกษา แห่งชาติพ.ศ.2560 - 2579 และมุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 จากนโยบาย สพฐ.ปี2563 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้มีการจัดโครงการการพัฒนาสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ โดยสอดคล้องตามนโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนา
นักเรียนให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ  สติปัญญา ประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 
2.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา ผู้เรียนได้รับการ  พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพของนักเรียนให้ได้แสดงออกซึ่งความสามารถ ความถนัด ความสนใจ อีกท้ัง  
ยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างจินตนาการและได้ รับการ
พัฒนา ครอบคลุมทุกด้าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน แนวทางการ ด าเนินการโครงการการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี  – 
นาฏศิลป์ มุ่งส่งเสริมผู้เรียนท่ีมี ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนตามความถนัดและเป็นนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรมโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมเวทีคนกล้า  
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2. กิจกรรมนาฏลีลา พัฒนาสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 
และส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี – นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ดนตรี – นาฏศิลป์ ขึ้น 
 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี – นาฏศิลป ์

  2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 

  2.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้าน ดนตรี - นาฏศิลป ์ 

3. เป้ำหมำย   

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับการพัฒนา

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี - นาฏศิลป ์
3.2 ด้ำนคุณภำพ 

 3.2.1 ร้อยละ 80 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3                มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี - นาฏศิลป ์

 

4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินง
ำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้
สอย 

ค่ำ 

วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนงาน 
-  ขออนุมัติโครงการ / แต่งต้ัง
คณะท างาน 

ครูทุกคน     มี.ค.65 
ผอ.รร./ 
วันวิสาข ์
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2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 กิจกรรมเวทีคนกล้า   
2.2 กิจกรรมนาฏลีลา พัฒนาสุขภาพ 

- งานแสดงศักยภาพของผู้เรียนตาม
ความถนัด ด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 
- จัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านดนตรี 
- นาฏศิลป์ 

ครูทุกคน 3,000   
3,00

0 

พ.ค.65 

ถึง 
มี.ค.66 

ครูทุกคน 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
3.1 ตรวจสอบการจัดกิจกรรม 
ระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการ
จัดกิจกรรม ว่าเป็นไปตามท่ีก าหนด
หรือไม ่

ครูทุกคน     มี.ค.66 ผอ.ร.ร. 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องด ำเนนิงำนตำมโครงกำร 

4.1 วิเคราะห์ผลส าเร็จของกิจกรรม 

น าเสนอผลงานต่อผู้บริหาร 

ครูทุกคน     มี.ค.66 วันวิสาข ์

 

5.  งบประมำณ 
     งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน 3,000 บาท  
(สามพันบาทถ้วน) 
 

6. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนมีลักษณะ 
นิสัยรักดนตรี และช่ืนชอบงานแสดงนาฏศิลป์ 

- สอบถาม  
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านดนตรี-นาฏศิลป์ทุกคน น าสู่การสร้างสรรค์งานด้านดนตรี-นาฏศิลป ์
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ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววันวิสาข์  บูชา) 

                                                             ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                              (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน) 
              หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายยุทธนา หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

แผนงำน บริหารท่ัวไป 
สนองนโยบำย กลยุทธ์สพป.กพ.ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี 

มาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ รร. ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อการ 

เรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 3.2 3.3 และ 3.4 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 3.2 3.3 และ 3.5  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายสินทารา  เกษแก้ว 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสถานท่ีเสริมสร้างความคิด  จิตใจ  จริยธรรม  และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อทุกคน
แสวงหาความรู้  ตลอดจนเรื่องของสุขภาพท่ีดี  การบริการด้านสถานท่ีให้กับชุมชนเพื่อเป็นคนท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม    มีจิตใจแจ่มใส  รักความสงบร่มรื่น  โรงเรียนเป็นสมบัติของประชาชน  ให้
ประชาชนมาใช้บริการ  ดังนั้น  โรงเรียนจึงจัดบรรยากาศเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ควบคู่กับการพัฒนา
อาคารสถานท่ี  รวมท้ังบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  
 

2.วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาสภาพแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัย 

 2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีพืน้ท่ีท ากิจกรรมท่ีสะอาดสวยงาม 
 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ  
1. นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจความสะอาดภายในโรงเรียน 
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2. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความปลอดภัยในการใช้แหล่ง
เรียนรู ้
 เชิงคุณภำพ 

1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู ้
2. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานท่ี 

4.วิธีด ำเนินงำน 

ที่ รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเว
ลำกำร
ด ำเนินง

ำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                          
-  ประชุมเพ่ือเสนอโครงการ/กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุกคน 

    พ.ค.65  
ผอ.ร.ร./
สินทารา  

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
2.2 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
2.3 ค่าเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 
 

 

 
 
 

  
3,500 

 
3,500 

 
พ.ค.65- 
เม.ย.66 

 
สินทารา 

3 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน    - - มี.ค.66  ผอ.ร.ร. 

4 สรุปและประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1 เล่ม   - - มี.ค.66 สินทารา 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     3,500   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

5.  งบประมำณ   
งบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวน  3,500  บาท   

(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

6.  ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
บริเวณและอาคารเรียนสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ 

สอบถาม 
แบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
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2. สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียนทุกรูปแบบ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและภายนอกสถานท่ี 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

ประเมินความ 

พึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามศักยภาพของนักเรียน 
7.2 นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความสุขในการจัดการศึกษา 

 7.3 โรงเรียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

 7.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 
ลงช่ือ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

          (นายสินทารา  เกษแก้ว) 

         ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

    ลงช่ือ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                     (นายจักรินทร์   จรัสศรี) 
                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
                                         
                                  ลงช่ือ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                   (นายยุทธนา  หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ปรับปรุงสถานท่ีและอาคาร 
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ รร.ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.4  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายจักรืนทร์  จรีสศรี  
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 อาคารสถานท่ี  บรรยากาศ  และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดสร้างอาคารและจัดสภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท าการ
วางแผนอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหาและพัฒนาอาคารสถานท่ีเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  
และพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแผนงานโครงการและกิจกรรมของ
โรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้จัดท าโครงการโครงการปรับปรุงสถานท่ีและอาคาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
 

3. เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 
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  3.1.1 จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ัวบริเวณโรงเรียน     
     

 3.2 เชิงคุณภำพ 
      3.2.1 อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม มีความทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และเอื้อต่อการ
เรียนร ู้ 
 

4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ที่ รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำ
น 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

  

1 
 
 

วำงแผน                                         
1.1  ประชุมเพ่ือเสนอ
โครงการ/กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตาม
แผนงาน 
1.2  ขออนุมัติโครงการ / 
แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุกคน 

     
พ.ค.65 

 
ผอ.รร./ครู
จักรินทร ์

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 ปรับปรุงห้อง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
คร ู
และ

นักเรียน
ทุกคน 

   
50,000 

 
 

  
พ.ค.65-
เม.ย.66 

 
ครูจักรินทร ์

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
3.1 จัดให้มีระบบนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

 
ครูทุกคน 

     
พ.ค.65-
เม.ย.66 

 
ผอ.ร.ร.  

4 สรุป ประเมินผล และ
พัฒนำอยำ่งต่อเน่ือง
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
4.1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ครูทุกคน 

     
เม.ย.66 

 
ครูจักรินทร ์
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5.  งบประมำณ 
      - ได้รับเงินสนับสนุนจากงบอุดหนุน ปีการศึกษา 2565 จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

และประเมินผล 

6.1 มีการด าเนินการปรับปรุงห้องผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ถูกต้อง 

- แบบตรวจสอบงาน 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นท าให้สามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
                                     (ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้เสนอโครงการ 
                                (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
                                                ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

    (ลงช่ือ ……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
                                              หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  
              

    (ลงช่ือ) ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายยุทธนา หงสไกร) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   ซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์ 
แผนงำน   บริหารท่ัวไป 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ รร.ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ  

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  

  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.5 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.5  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวรุ่งรว ี รอดมณี 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียน  และพัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึง
จ าเป็นต้องมีอาคารส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ีมีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซม
อาคารส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       2.2 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       2.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.เป้ำหมำย 
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โครงการซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้
 เชิงปริมาณ 
  -  อาคารส่ิงปลูกสร้างครุภัณฑ์ท่ีช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ี
สามารถใช้งานได้  80% 
  

เชิงคุณภาพ   
-  อาคารส่ิงปลูกสร้างครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
4.กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 

ท่ี 
 

รำยละเอียด           
ของกิจกรรม 

 

เป้ำหมำ
ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินงำ
น 

 

ผูรั้บผิดชอ
บ 

ค่ำตอ
บแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวมเงิน 

1 
 

วำงแผน 

-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

-  ขออนุมัติโครงการ 

- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.2 

2 ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

- ส ารวจความ
เสียหาย 
- ด าเนินการ
ซ่อมแซม 
 

ครูทุกคน  
 
 

 35,000 
 
 

35,000 
 
 
 
 

พ.ค.65ถึง 

มี.ค.66 

น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.2 

3 นิเทศ ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน 

ครูทุกคน - - - - พ.ค.65ถึง 

มี.ค.66 

ผ.อ.ยุทธนา 

หงสไกร 
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หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมำณ  จ านวน  35,000  บาท 

- งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน   35,000 

บาท   
 
 
6.กำรวัดและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

6.1 ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
6.3 สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

ตรวจสอบการตาม
จัดซื้อ/จ้าง  

สอบถามความพึง
พอใจ  

 

เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ 

แบบสอบถาม 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
- ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
                                     (ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้เสนอโครงการ 
                                (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 
                                                ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

4 สรุปและประเมินผล
และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

1 เล่ม - - - 
 
 

 

- 
 
 
 

มี.ค.66 น.ส.รุ่งรวี  
รอดมณี 

ครู คศ.1 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 35,000  -  
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    (ลงช่ือ ……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                  (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
                                              หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  
              

    (ลงช่ือ) ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายยุทธนา หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 

 

 
 

โครงกำร   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  

  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.6 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.1, 2.2, 2.6  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์ 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
1.หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพ การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ 14 ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและให้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบ
การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมนิ
คุณภาพในรอบท่ี 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการปรับและพัฒนา
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย ของรัฐบาล จุดเน้น
ของการปฏิรูปการศึกษาและสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มาตรฐานการประกันคุณภาพ มีจ านวน 4 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ก าหนดให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด งานประกันคุณภาพ กลุ่มนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหาร
งบประมาณ ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และได้
ด าเนินงานตามองค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการ 8 
องค์ประกอบ ท้ังนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาท้ังผู้รับบริการ โดยตรง ได้แก่ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานประกันคุณภาพ เห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน จึงมีโครงการพฒันาการบริหารระบบคุณภาพภายในขึ้น อันจะน ามาสู่การ
พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็งรองรับการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ี 4 ของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 

โครงการประกันคุณภาพภายใน  มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 2.1 เพื่อด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2.2 เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
2.3 เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินการจัดการศึกษา ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอันจะเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  
3.เป้ำหมำย 

โครงการประกันคุณภาพภายในมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  

3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการ ให้ความร่วมมือด าเนิน
กิจกรรม ตามระบบประกันคุณภาพ ร้อยละ 100 
3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  

3.2.1 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 
ท่ี 

 
รำยละเอียด           
ของกิจกรรม 

 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ค่ำตอ
บแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวมเงิน 
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หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมำณ  จ านวน  1,500  บาท 
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน   1,500  บาท   
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
วิธีวัดและประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้วัด
และประเมินผล 

1. ผลผลิต (Outputs)     
แบบประเมิน 

ด ำเนินงำ
น 

1 
 

วำงแผน 
-  ประชุมเพื่อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
-  ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุกคน - 
 
 

- - - พ.ค.65 น.ส.ณัฐพร 
อ่อน

สุวรรณ์ 
ครู คศ.1 

2 ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรส่งเสริม
สนับสนนุกำร
ปฏิบัติงำน 
- ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  
 

ครูทุกคน  
 
 

 1,500 
 
 

 
 
 
 

พ.ค.65
ถึง 

มี.ค.66 

น.ส.ณัฐพร 
อ่อน

สุวรรณ์ 
ครู คศ.1 

3 นิเทศ ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน 

ครูทุกคน - - - - พ.ค.65
ถึง 

มี.ค.66 

ผ.อ.ยุทธนา 
หงสไกร 

 
4 สรุปและประเมินผล

และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

1 เล่ม - - - 
 
 

 

- 
 
 
 

มี.ค.66 น.ส.ณัฐพร 
อ่อน

สุวรรณ์ 
ครู คศ.1 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  - - 1,500  -  
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- ผู้บริหาร ครู บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการ 
ให้ความร่วมมือด าเนินกิจกรรม ตามระบบประกัน
คุณภาพ ร้อยละ 100  

แบบเมินความพึง
พอใจ 

 
 

2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
 -โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
แบบเมินความพึง

พอใจ 
 

 
รายงาน SAR 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โครงการประกันคุณภาพมีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 7.1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินอย่างต่อเนื่อง  

7.2 มีความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
7.3 เผยแพร่ผลการด าเนินการจัดการศึกษา ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอันจะเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  
 
                                     (ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้เสนอโครงการ 
                              (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                                ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

    (ลงช่ือ ……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
                                            หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
              

    (ลงช่ือ) ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายยุทธนา หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร           ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                       ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงำน          บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 
 ประสงค์ 
 กลยุทธ์ รร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของ 
 ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายเอนก  แสนวงษ์            
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.หลักกำรและเหตุผล 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาว
ไทยเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ 
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ
และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีควรจะเป็น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนใน
สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ.
2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น จากหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดท า “โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากร

ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได้อย่างถูกต้อง 
3.1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างถูกต้อง 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับ

ดีขึ้นไป 
3.1.4 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.2.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดอุเบกขารามส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 เป็นแหล่งเรียนรู้      
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำ 

หมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเว
ลำกำร
ด ำเนิน
งำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ
ตอบ 

แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

รวม
เงิน 
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1 วำงแผน                                          
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม 

-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุกคน 

   
 

 
 

พ.ค.65 ผอ.ร.ร./ 
ครูเอนก 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

1.  ประชุมคณะครูวางแผนการ
ท างาน  

 

ผู้บริหาร 
คณะครู  

  
 

   

พ.ค.65 

 

ครูเอนก 

 2. ประชุมนักเรียนเพื่อแจ้ง
วัตถุประสงค์ 

นักเรียน     พ.ค.65 ครูเอนก 

 3. ลงมือปฏิบัติงานตาม
โครงการ             

นักเรียน   1,000 1,000 
พ.ค.65 

ครูเอนก 

 3.1 กิจกรรมการปลูกพืชผัก
สวนครัว 

นักเรียน 
  

1,000 1,000 
พ.ค.65 

ครูเอนก 

 3.2 กิจกรรมการเล้ียงกบ  นักเรียน   - - พ.ค.65 ครูเอนก 

 3.4 กิจกรรมสาธิตการไก่ไข่ นักเรียน   - - พ.ค.65 ครูเอนก 
3 นิเทศ ติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้บริหาร 
คณะครู 

    
ม.ค. 66 

ผอ.ร.ร./ 
ครูเอนก 

4 สรุปและประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ผู้บริหาร 
คณะครู 

    
มี.ค. 66 

ผอ.ร.ร./ 
ครูเอนก 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,000 1,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
5. งบประมำณ  
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 รวมเงินท้ังส้ิน  1,000 
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
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1.นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบทดสอบ 
 

2. นักเรียน ร้อย
ละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง 

การประเมินการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- แบบประเมิน 
 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 

- การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” 
 

4. นักเรียน ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อย
ละ 80 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนวัดอุเบกขา
ราม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 เป็นแหล่ง
เรียนรู ้

- การบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู ้
- ความพึงพอใจในการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

- แบบบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู ้
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ลงช่ือ                                              ผู้เสนอโครงการ 

  (นายเอนก   แสนวงษ์) 
ครูโรงเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

                
ลงช่ือ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ                                              ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นายยุทธนา  หงสไกร) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงำน         บริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย ความมั่นคง กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ  
  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
       กลยุทธ์ รร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
  ของชุมชน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ข้อท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวสุพัตรา ไชยเสน 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    อื่น ๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
แพร่หลายอย่างรวดเร็วท าให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปล่ียนแปลง 
เบ่ียงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม จริยธรรมท่ีดีงามตามหลักธรรมของพุทธศาสนา กลับช่ืนชมวัฒนธรรม
ตะวันตก ท่ีเน้นการบริโภควัตถุต่าง ๆ จนเกิดความสับสน ระบบสังคมท่ีเคยดีงามของไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการ
พัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่า พัฒนาสังคมในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงท าให้
เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ยังส่งผลไปยังปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริต
คอรัปช่ัน ปัญหายาเสพติด และปัญหาหย่าร้าง ปัญหานักเรียนตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัว
เมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือย และอื่น ๆ อีก
มากมาย หากปล่อยไว้จะเป็น ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะช่วยกัน
สร้างคนดีให้กับบ้านเมืองในทุก ๆ ด้านตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
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 2.2 เพื่อให้มีการด าเนินเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม 
ให้มีธรรมาภิบาล 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 

 3.1.1 100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเว
ลำกำร
ด ำเนินง

ำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม              -  ขออนุมัติ
โครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ครูทุก
คน 

     
มิ.ย.64 

 
ครู

สุพัตรา 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชากัง
ราว ส่งเสริมสวดมนต์วันศุกร์ 
2.2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
มัคนายกน้อย 

 
ครูทุก
คนและ
นักเรียน
ทุกคน 

 
 
 

 
 
 

 
400 

 
400 

 
ส.ค.64 

 
 

 

 
ครูทุก
คน 
 

 
3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
-  วางแผนนิเทศ ก ากับและติดตาม             

 
ครูทุก
คน 

    ต.ค. 64 
ม.ค.65 
1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 
ผอ. 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องด ำเนนิงำนตำมโครงกำร 

ครูทุก
คน 

  100 100 ต.ค.64 
มี.ค.65  

ครูทุก
คน 
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5.  งบประมำณ 
      งบประมาณจากเงินงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564 จ านวนเงินท้ังส้ิน 500 บาท 
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 

- คุณลักษณะทางคุณธรรม 
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร 

- แบบประเมินคุณธรรม 

 
 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
                                     (ลงช่ือ)                                    ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 
                                               ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 
                                    ลงช่ือ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์) 
              หัวหน้างานวิชาการ 
 
  

    (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร   ส่งเสริมการบริหารงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงำน             บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบำย    กลยุทธ์ สพป.กพ.ที ่4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
          กลยุทธ์ รร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวสุพัตรา ไชยเสน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553       

ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม          
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา ส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ รักความเป็นธรรม และ
เคารพกฎหมาย  
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการบริหารงาน คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการ
กระท าผิดวินัยควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย 
จรรยาบรรณ  ในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
 2.2 เพื่อควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี               
และสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2.3 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 
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  3.1.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและหรือมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระท าผิดวินัย
       3.1.2 โรงเรียนมีการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตน              
เป็นแบบอย่างท่ีดีและสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3.1.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกร้องเรียนหรือ            
ถูกร้องเรียน แต่มีการตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีมูลความผิด 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม ก ากับการปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 
หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 
รวมเงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         

-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ
ส่งเสริมการบริหาร งานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-  ขออนุมัติโครงการ                      

-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุก
คน 

     

พ.ค.65-

มิ.ย.65 

 

ผอ.รร./ 
ครูสุพัตรา  

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย วินัย จรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 

2.2 ควบคุม ก ากับ การ
ปฏิบัติงาน 

2.3 ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

 

ครูทุก
คน 

   
1,500 

  

ก.ค.65 

–มี.ค.66 

 

ครูทุกคน 

3 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                               

มี.ค.66 
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 - จัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม  
- ประเมินผลการด าเนินงาน 

ครูทุก
คน 

 ผอ.รร./ครู
สุพัตรา 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

- จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

ครูทุก
คน 

     
 

มี.ค.66 

 
 

ครูสุพัตรา 

 
 
5. งบประมำณ 
       งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,500 บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่
ถูกร้องเรียนหรือถูกร้องเรียน แต่มี         
การตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีมูล
ความผิด 

- ตรวจสอบเรื่องราวการ
ร้องเรียน 
 

- แบบตรวจสอบเรื่องราว   
การร้องเรียน 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ท าให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกร้องเรียน และมีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ในระดับ A  
 
 

       (ลงช่ือ)                                   ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวสุพัตรา ไชยเสน) 



214 

 

 
 

                                                ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
      

 
                                     ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
           หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 
            

    (ลงช่ือ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายยุทธนา หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
  ของชุมชน  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 2.1 2.2 2.3 2.5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาววันวิสาข์  บูชา 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา ส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ รักความเป็นธรรม และ
เคารพกฎหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน 
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยการเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดการศึกษา ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการประชุม เย่ียมบ้านนักเรียน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดการศึกษา 
 2.2 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวางแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมการจัดการศึกษา
ร่วมกับกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. เป้ำหมำย   
 3.1 เชิงปริมำณ 
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  3.1.1 สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป  
 3.2 เชิงคุณภำพ 

      3.2.1 สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือกันในการจัดการศึกษาในทุกช้ันเรียนใน  
โครงการ หรือกิจกรรมของทางโรงเรียน 
 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ

กำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

คณะกรร
มการ
สถาน 

ศึกษา 
ผู้ปกครอง 

  
 
 

 

  

พ.ค.65 
ผอ.รร./ 
วันวิสาข์ 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ของโรงเรียน 

2.2 ให้ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและผู้ปกครอง 

2.3 รับทราบและน าเสนอ
ข้อมูลจากทางโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

2.4 ให้การสนับสนุนกับทาง
โรงเรียน 
2.5 ควบคุม ก ากับ การ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรร
มการ
สถาน 

ศึกษา 
ผู้ปกครอง 

 

1,500 
1,50

0 

 

พ.ค.65 

ถึง 

ก.พ.66 

วันวิสาข์ 
และคณะ
คณะครู 
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3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
- จัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม  
- ประเมินผลการด าเนินงาน 

คณะกรร
มการ
สถาน 

ศึกษา 
ผู้ปกครอง 

    
ก.พ.65 

ถึง 
มี.ค.66 

ผอ.รร./ 
วันวิสาข์ 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

- จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

คณะกรร
มการ
สถาน 

ศึกษา 
ผู้ปกครอง 

     
 

มี.ค.66 

 
 

วันวิสาข์ 

 
 
5. งบประมำณ 
       งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,500 บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกร้องเรียน 
แต่มกีารตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีมูลความผิด 

- สอบถาม 
 

- แบบตรวจสอบเรื่องราว   
การร้องเรียน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัด
การศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววันวิสาข์  บูชา) 

                                                             ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                              (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
             หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายยุทธนา หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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ชื่อโครงกำร โรงเรียนสีขาว 
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ รร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของ 
  ชุมชน  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวจันทกานต์  ช านิ 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหา
ครอบครัวท่ีเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ 
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคล
ท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง 
คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  
ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้า
ไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบจากแหล่ง
อบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรม
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เบี่ยงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มี
ความจ าเป็นและส าคัญอย่างเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว จะช่วยให้
โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง 
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
4. เพื่อให้นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
5. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน  

เหตุทะเลาะวิวาท 
3. เป้ำหมำย 

  
ด้ำนปริมำณ 1. นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 100% 

2. นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 100% 
3. นักเรียนห่างไกลจากส่ือลามกอนาจาร 100% 
4. นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 100% 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

ด้ำนคุณภำพ 1. นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด การพนัน ส่ือลามกอนาจาร และก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท 
2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากยาเสพติด  การ
พนัน ส่ือลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 
4. กิจกรรม  งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำ 
หมำย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร
ด ำเนิน 
งำน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

รวมเงิน 

1 
 

วำงแผน                                               
พ.ค..65 

 
ผอ.รร. 
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 -  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ
ส่งเสริมการบริหาร งานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

ครูทุก
คน 

ครูจัน
ทกานต์  

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.1 กิจกรรมตรวจปัสสาวะ
นักเรียนกลุ่มเส่ียงกับยาบ้า 
2.2 กิจกรรมให้ความรู้
ป้องกันยาเสพติด โทษทาง
กฎหมาย ทักษะชีวิต 
2.3 กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนน าต้านภัยยาเสพติด 
2.4 กิจกรรมอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 
2.5 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากส่ือ
ลามกอนาจาร การพนัน 
และเกมออนไลน ์
2.6 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
2.7 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

 
ครูทุก
คน 

   
1,000 

 
1,000 

 
พ.ค.65 -
มี.ค.66 

 
ครูจัน
ทกานต์ 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
- จัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม  
- ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
ครูทุก
คน 

     
มี.ค. 66 

 

 
ผอ.รร./    
ครูจัน
ทกานต์    

4 สรุป ประเมินผล และ
พัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 
 

ครูทุก
คน 

     
 

มี.ค. 66 

 
 

ครูจัน
ทกานต์ 
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- จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
5. งบประมำณที่ใช้ 

      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  เป็นเงิน 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด - ประเมินจากสถิติ
การใช้ยาเสพติดของ
นักเรียน 

แบบประเมินปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

2. โรงเรียนปลอดจากส่ือลามกอนาจาร ประเมินจากการมี
หรือใช้ส่ือลามก
อนาจารของนักเรียน 

แบบประเมินส่ือลามก
อนาจารในโรงเรียน 

3. โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน สถิติการเล่นการพนัน แบบประเมินการเล่น
การพนันในโรงเรียน 

4. โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาท 

สถิติการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน 

แบบประเมินเหตุ
ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  การพนัน ส่ือลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวจันทกานต์   ช านิ) 

                                                            ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                              (นายจักรินทร์  จรัสศรี) 
             หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายยุทธนา หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 

 

 
 

โครงกำร  บริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม 
  มาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
แผนงำน บริหารงบประมาณและการเงิน 
สนองนโยบำย  กลยุทธ์ สพป.กพ.ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์ รร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
  ของชุมชน  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 2.2  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาววันวิสาข์  บูชา  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป  มาตราท่ี 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติการกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ต้องอาศัยการจัดการศึกษาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยใช้บริหารงบประมาณและ
การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงได้จัดท าโครงการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากร
จากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อควบคุม
ก ากับการด าเนิน งานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ควบคุมก ากับการบริหารการเงินและพัสดุ โดยใช้
กระบวนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา และระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและภาคประชา
สังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อควบคุมก ากับการบริหารการเงินและพัสดุ โดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา  
 2.3 เพื่อระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. เป้ำหมำย   

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการควบคุมก ากับการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
3.1.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบั ติการอย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
3.1.3 โรงเรียนมีการควบคุมก ากับการบริหารการเงินและพัสดุโดยใช้กระบวนการ

ตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
3.1.4 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อ

ประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและ
ภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม 
เป้ำหมำ

ย 

หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินง
ำน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้
สอย 

ค่ำ 

วัสดุ 

รวม
เงิน 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม      
จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนงาน 

ครูทุกคน     มี.ค.65 
ผอ.รร./ 
วันวิสาข ์
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-  ขออนุมัติโครงการ / แต่งต้ัง
คณะท างาน 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานการเงินและพัสดุ 

2.2 ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ครูทุกคน   1,500 1,500 
ธ.ค.65 

ถึง 
ม.ค.66 

ครูทุกคน 

3 
 
 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
3.1 จัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 

ครูทุกคน     มี.ค.66 ผอ.ร.ร. 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องด ำเนนิงำนตำมโครงกำร 

4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
ครูทุกคน     มี.ค.66 ครูทุกคน 

 

5.  งบประมำณ 
     งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2565  จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,500 บาท  
(หนึ่งพันห้าพันบาทถ้วน) 
 

6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

6.1 มีการด าเนินการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ถูกต้องของเอกสารทางการเงิน
และพัสดุ 

- แบบตรวจสอบงาน
การเงินและพัสดุ 

6.2 มีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและ      
ภาคประชาสังคมมาใ ช้ เพื่ อประโยชน์ ทาง
การศึกษา  และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนเพิ่มขึ้น 

- การได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย
และภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา   

- รายงานการรับการ
สนับสนุนทรัพยากรจาก
ภาคีเครือข่ายและภาค
ประชาสังคมมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา   

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 โรงเรียนมีการด าเนินการทางการเงินและพัสดุถูกต้อง โปร่งใส และได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ท าให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววันวิสาข์  บูชา) 

                                                             ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                             (นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน) 
                        หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานงบประมาณ การเงิน 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายยุทธนา หงสไกร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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โครงกำร โรงเรียนปลอดขยะ 
แผนงำน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบำย กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  

กลยุทธ์ ร.ร.ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
   ข้อท่ี 1.1  
  ระดับขั้นพื้นฐำน  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.5  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นายเอนก  แสนวงษ์  
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    อื่นๆ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน

ของชุมชนและโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็น
แหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ของพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหล่ง
แพร่กระจายเช้ือโรคมีกล่ินเหม็นก่อให้เกิดความร าคาญท าลายสุนทรียภาพด้านส่ิงแวดล้อมเกิดสภาพ
ไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะ ท าให้น้ าเสียท่ีมีความสกปรกสูงมากเกิดกล่ินรบกวนเป็นแหล่งสะสมเช้ือ
โรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

      พระบัญญัติการสาธารณสุขให้ความหมายว่า ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้าถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารมูลสัตว์เถ้าหรือซากสัตว์รวมถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจาก
ถนนตลาดท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่นๆ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ให้
ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่าคือส่ิงของจากบ้านเรือนท่ีประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้น าไปใช้
ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ได้แล้วและถูกท้ิงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป
ก าจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าส่ิงของท่ีเราท้ิงจากท่ีบ้านถ้ายังมีคนน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ส่ิง
นั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ าด้วยแนวคิดท่ีเห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น
“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ท่ีมีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ นอกจากนี้
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก และ
รณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยท่ีต้นทางให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนวัดอุเบกขา
รามซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรและนักเรียน จ านวนท้ังส้ิน 140 คน เปิดท าการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท าโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกการลดคัดแยกขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

2.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติ
ได้ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

2.4 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียน
และบุคลากรในสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

และภาคีเครือข่าย ร้อยละ 80 
3.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ร้อยละ 
80 
3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญและสามารถ

ปฏิบัติได้ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 3.2.2 ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

ในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
4. กิจกรรม งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดของกิจกรรม เป้ำหมำย หมวดงบประมำณรำยจ่ำย ระยะ ผู้รับ 



230 

 

 
 

ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 

วัสดุ 

รวม
เงิน 

เวลำกำร
ด ำเนินงำน 

ผิดชอบ 

1 
 
 

วำงแผน                                         
-  ประชุมเพื่อเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะท างาน 

 

ครูทุกคน 
     

พ.ค. 65 

 

ครเูอนก   

2 
 
 

ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2.1 จัดหาสถานท่ีคัดแยกขยะ 

2.2 ค่าบริการสถานท่ีท้ิงขยะ 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับแยก
ขยะท าความสะอาดโรงเรียน 
เช่น 
 - เข่ง 

-  ถุงด าใส่ขยะ 

-  ไม้กวาดทางมะพร้าว 
2.3 ด าเนินกิจกรรมคัดแยก
ขยะ 

     - กิจกรรมการให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขยะ 

     - กิจกรรมเสียงตามสายให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

     - กิจกรรมแยกขยะจาก
ห้องเรียน 

     - กิจกรรมการลด การใช้
ซ้ า และคัดแยกน ากลับมาใช้
ประโยชน์ (3Rs) 

 

ครูทุกคน 

 
 

 

 
 

 

 
 

1,000 
 
 

1,600 

2,000 

2,400 

 
 

  
 
 
 
 

6,000 
 

 
 

พ.ค. 65 
-มี.ค.66 

 

ครูทุกคน 

ครเูอนก  
ครเูอนก   
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     - กิจกรรมธนาคารขยะ/
ฐานการเรียนรู้ขยะบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     - กิจกรรมคัดแยกขยะ 
3 

 
นิเทศ ก ำกับ และติดตำม                                         
-  วางแผนนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม             

 

ครูทุกคน 
     

มี.ค.66 
 

ผอ. 

4 สรุป ประเมินผล และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่งด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

 

ครูทุกคน 
     

เม.ย.66 

 

ครเูอนก  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 
5.งบประมำณ      งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงินท้ังส้ิน   

  6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      1. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนท้ิงท่ียั่งยืน 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลดการคัด
แยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันรวมท้ังให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 
 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
 

            
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

 (นายเอนก  แสนวงษ์) 
                                                           ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
                                       

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
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                                                             (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน) 
              หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายยุทธนา หงสไกร) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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บทท่ี 5 

กำรก ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำน 
การก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญ

เพราะสามารถน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม ก ากับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและ
เพียงพออีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กำรติดตำม หมายถึง  กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็น
ระยะๆ ว่าเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 กำรประเมินผล หมายถึง  กระบวนการในการใช้ดุลพินิจ  และค่านิยมในการพิจารณาตัดสิน
คุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่า หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการ หรือส่ิงอื่นใด  หลังจากท่ี
ได้มีการเปรียบเทียบผลท่ีวัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย  วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว ้
 กำรติดตำมและประเมินผล  หมายถงึ  กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพื่อประเมินว่าสามารถ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่  โดยมีการ
รายงานผลแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

5.1 วัตถุประสงค์กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
 5.1.1 เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การ  
 5.1.2 เพื่อให้ทราบผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในระยะต่อไป 
 5.1.3  เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนางาน/โครงการการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 5.1.4  เพื่อให้งาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 5.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 

5.2.2 จัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 5.2.3 จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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5.2.4 ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
5.2.5 ติดตามแผนปฏิบัติการจากโครงการ/งาน/กจิกรรม 
5.2.6 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

(1) ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นระยะตามปฏิทิน 
(2) สรุปและรายงาน 
(3) น าผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดท ำปฏิทินกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมนิผลและรำยงำน 

3. จัดเตรียมเครื่องมือในกำรตรวจสอบ ก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 

5. ติดตำมแผนปฏิบัติกำรจำกโครงกำร/งำน/กิจกรรม 

4. ติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล                   
และรำยงำนกำรด ำเนินงำน 

6. ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร/งำน/กิจกรรม 
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ปฏิทินกำรก ำกับติดตำม ประเมินและรำยงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
 

ท่ี วัน เดือน ป ี งำนที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. พฤษภาคม 2565 1. แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินและ

รายงานการด าเนินงาน 
- ผู้บริหาร 
 

2. มิถุนายน 2565 2. จัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตามประเมินและรายงาน คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 

3. กรกฎาคม 2565 3. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 
3.1 แบบก ากับติดตามโครงการ 
3.2 แบบประเมินโครงการ 
3.3 แบบรายงานผลโครงการ 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 
 

4. สิงหาคม 2565 4. ด าเนินการก ากับ ติดตามประเมินและรายงานเป็น
ระยะตามปฏิทินครั้งท่ี 1  (ระหว่างการด าเนินการ) 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 

5. กันยายน 2565 5. ด าเนินการก ากับ ติดตามประเมินและรายงานเป็น
ระยะตามปฏิทิน 
ครั้งท่ี 2  ( เมื่อส้ินสุดโครงการ หรือ ส้ินภาคเรียน) 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 

6. พฤศจิกายน 2565 6. ด าเนินการก ากับ ติดตามประเมินและรายงานเป็น
ระยะตามปฏิทินครั้งท่ี 3  (ระหว่างการด าเนินการ) 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 

7. ธันวาคม 2565 7. ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานเป็น
ระยะตามปฏิทิน 
ครั้งท่ี 4  ( เมื่อส้ินสุดโครงการ หรือ ส้ินปีการศึกษา) 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 

8. มกราคม 2566 8. สรุปและจัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน 

9. กุมภาพันธ์ – มีนาคม  
2566 

 

9.ประชุมน าผลการผลการก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ไปปรับปรุงและพัฒนา                                       

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน- ทุกฝ่าย 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ทุกคน 
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 ภำคผนวก 
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รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ........... 
ระดับผู้รับผิดชอบโครงกำรคร้ังที่ ......... 

 
โรงเรียน ................................................. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................................ 
โครงการ................................................................................................................................................. 
กิจกรรม ................................................................................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ ........................................................................................................................................... 
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน .................................................................................................................................. 
 
กิจกรรม 

 กำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

ระยะ 
เวลำที่
ก ำหนด 

ระยะ  
เวลำที่

ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำร
ประเมิน 

ตำมตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

ตอบสนอง
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  
(ที่ก ำหนดในแผน) 

ปัญหำ
อุปสรรคกำร

แก้ไข 

       
 

       
 

       
 

 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 เบิกจ่ายโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน..........................................................บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน  เป็นเงิน .................................................................บาท 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
                                   ลงช่ือ ........................................................ ผู้รายงาน 

                 (......................................................) 
           วันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. .......... 
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รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ............. 
ระดับกลุ่มงำน/ฝ่ำยงำนคร้ังที่ ........... 

 
โรงเรียน ................................................. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................................ 
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน.................................................................................................................................... 

กิจกรรม  
กำรด ำเนินงำนตำม

แผน 

ระยะ 
เวลำที่
ก ำหนด 

ระยะ เวลำ
ที่ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำร
ประเมิน 

ตำมตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

ตอบสนอง
มำตรฐำน/
ตัวชี้วัด (ที่

ก ำหนดในแผน) 

ปัญหำ
อุปสรรคกำร

แก้ไข 

1. โครงการ...... 
1.1กิจกรรม..... 
1.2กิจกรรม..... 
2. โครงการ...... 
2.1กิจกรรม..... 
2.2กิจกรรม..... 

ฯลฯ 

      
 

 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 เบิกจ่ายโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน..........................................................บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน  เป็นเงิน .................................................................บาท 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................ 

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

                                   ลงช่ือ ........................................................ ผู้รายงาน 
                          (......................................................) 
                    วันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

(หมำยเหตุ สามารถน าแบบรายงานนี้ไปใช้ใน ข้อ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553) 



239 

 

 
 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ........... 
ระดับสถำนศึกษำ คร้ังที่ ......... 

 
โรงเรียน .............................................................. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................... 
 

กิจกรรม กำร
ด ำเนินงำนตำมแผน 

ระยะ 
เวลำที่
ก ำหนด 

ระยะ เวลำ
ที่ปฏิบัติ

จริง 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็

จ 

ผลกำร
ประเมิน ตำม

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

ตอบสนอง
มำตรฐำน/
ตัวชี้วัด (ที่

ก ำหนดในแผน) 

ปัญหำ
อุปสรรคกำร

แก้ไข 

1. โครงการ...... 
1.1กิจกรรม..... 
1.2กิจกรรม..... 
2. โครงการ...... 
2.1กิจกรรม..... 
2.2กิจกรรม..... 

ฯลฯ 

      
 

 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ ...................................................ผู้รายงาน 

                     (......................................................) 
              วันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  
 
 
(หมำยเหตุ สามารถน าแบบรายงานนี้ไปใช้ใน ข้อ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553) 
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แบบติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี ................. 
โรงเรียน.................................... (แผนปฏิบัติกำร/นอกแผนปฏบิัติกำร) 

ข้อมูล ณ วันที่............................... 
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่
ได้รับ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวมทั้งสิ้น     

         
                         เจ้ำหน้ำที      
                                                                                   (.....................................) 
                                                                                  ........................................ 
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แบบประเมินผลโครงกำร 
ชื่องำน / โครงกำร ..........................................................กลุ่มงำน/สำระ.................................... .. 
ค ำช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมำย (/ ) ตำมรำยกำรที่เป็นจริงหรือเห็นว่ำเหมำะสม 
เกณฑ์กำรประเมิน 

5 หมำยถึง   ผลกำรด ำเนินกำรมีคุณภำพ   อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
4 หมำยถึง   ผลกำรด ำเนินกำรมีคุณภำพ   อยู่ในระดับดีมำก 
3 หมำยถึง   ผลกำรด ำเนินกำรมีคุณภำพ   อยู่ในระดับดี 
2 หมำยถึง   ผลกำรด ำเนินกำรมีคุณภำพ   อยู่ในระดับพอใช ้
1 หมำยถึง   ผลกำรด ำเนินกำรมีคุณภำพ   อยู่ในระดับปรับปรุง   

 รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
1 2 3 4 5 

1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้      
    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนโครงการ      
    1.2 จ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน/ โครงการ      
    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน /โครงการ      
    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ      
    1.5 ความเหมาะสมและเพียงพอของอาคารสถานท่ีและห้อง
ปฏิบัติงานท่ีใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ         

     

2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
2.1 การวางแผนในการด าเนินโครงการ      
    2.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ      
    2.3  วิธีการด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ในโครงการ      
2.4  มีการนิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามปฏิทินท่ี
ก าหนด 

     

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    3.1  ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้

     

    3.2  ระดับคุณภาพของผลงานท่ีได้รับ      
    3.3ผลการด าเนินงานสนองนโยบายโรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
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 3.4  การวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

รวม      
สรุปผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหำรด้วย 13)  = 
............................................................ 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมำยถึง   มีกำรด ำเนินกำรในระดับดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   หมำยถึง   มีกำรด ำเนินกำรในระดับดีมำก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   หมำยถึง   มีกำรด ำเนินกำรในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50   หมำยถึง   มีกำรด ำเนินกำรในระดับพอใช ้
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50   หมำยถึง   มีกำรด ำเนินกำรในระดับปรับปรุง 

 
แบบรำยงำนโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

               (...................................................................) 
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แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี........................... 
โรงเรียน………………………………….. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชรเขต 2 

โครงกำร........................................................................วันที่ประเมิน
........./...................../................ 

ระยะเวลำประเมิน  □ ระหว่ำงด ำเนินกำร  □สิ้นสุดโครงกำร 

1.  งำนที่ได้ปฏิบัติตำมกิจกรรมของโครงกำร 
1.1..............................................................1.2..................................................................... 
1.3..............................................................1.4..................................................................... 
1.5..............................................................1.6..................................................................... 

2.  วิธีกำรวัดผล 

□  สังเกต  □  สัมภาษณ์  □  สอบถาม  □  ตรวจงาน  □  ทดสอบ  □เก็บข้อมูล 
3.  กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำย 

□ ยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์    □ บรรลุผลบางรายการ 

□ ยังไม่เสร็จส้ินโครงการต้องการปฏิบัติต่อเนื่องอีก  □ บรรลุทุกรายการ 
4.  กำรได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกร 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับประสิทธิผล 
มาก ปานกลาง ปรับปรุง 

1 นักเรียนมีส่วนร่วม    
2 คณะครูในโรงเรียนมีส่วนร่วม    
3 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุน    
4 ผู้ปกครอง/ชุมชน-ผู้ปกครอง/อบต./ผู้น าชุมชนร่วมมือ    

 
1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรคร้ังนี้โดยรวม   

.......................................................................................... 
2. ปัญหำ  อุปสรรคระหว่ำงด ำเนินโครงกำร/งำน/กิจกรรม

.................................................................... 
3. กำรแก้ปัญหำ  แนวทำงแก้ไข

............................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะ  ควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำน

.................................................................................... 
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           (ลงช่ือ)                          ผู้รายงาน       (ลงช่ือ)                           ผู้รับทราบรายงาน 
                   (.....................................)                        (........................................) 
                ต าแหน่ง.....................                             ผู้อ านวยการโรงเรียน………….. 
               ........../..................../................                     ........../..................../.............. 


