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ตอนที่ ๓ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 โรงเรียนวัดหางตลาด  ได้ระดมพลังสมองจากบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ร่วมกันคิด  ร่วมกันท า  ก่อให้เกิด
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
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โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
แผนงาน                       การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.           ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการ         
    เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะคุณลักษณะอันพึง 
    ประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตาม 
    ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุธน ทิพวัน    น.ส.สุภาวดี ท้าวทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ -  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

........................................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               แนวพัฒนาให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ผู้เรียน มีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติ ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ 
               โรงเรียนวัดหางตลาด  มีความตระหนักท่ีจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติสูงขึ้น และเพ่ือยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
๓.  เป้าหมาย  
               ๓.๑  ผลผลิต (Output) 
                      ด้านปริมาณ 
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                           ๓.๑  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  ร้อยละ ๘๕ 
                           ๓.๒  ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๒ 
                           ๓.๓  ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  
                                  ร้อยละ ๘๐ 
                           ๓.๔  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
                     ด้านคุณภาพ 
                           ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วย
วิธีต่างๆ สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
               ๓.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                           ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มี 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๔.  วิธีด าเนินการ 
               ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
                     ๔.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     ๔.๑.๒  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     ๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     ๔.๑.๔  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 
               ๔.๒  ขั้นด าเนินการ (D) 
                     ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
-กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET  
-กิจกรรมพัฒนาการวัดและการประเมินผล 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
-กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
-กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 

               ๔.๓ ขั้นนิเทศตดิตามผล (C) 
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                      เจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  
               ๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
                      ๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
                      ๔.๔.๒  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๒  คณะครูโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๓  ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด 
๖.  สถานที ่    โรงเรียนวัดหางตลาด 
๗.  งบประมาณในการด าเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่ การศึกษา 
และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน  
     การพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

 เม.ย. ๖๓ 
นายสุธน ทิพวัน 
น.ส.สภุาวดี ท้าวทอง 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

 
พ.ค. ๖๓ 

 
ตลอดปี 

 
นายสุธน ทิพวัน 

น.ส.สภุาวดี ท้าวทอง 
และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
         เจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  

 ตลอดปี ผู้บริหาร 

ขั้นนิเทศติดตามผล (A) 
         ๑.  สรุปประเมินโครงการฯ 
         ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝุายบริหาร 

 มี.ค. ๖๔ ผู้บริหาร 

      เงินงบประมาณ 
 

๔๕,๐๐๐ 
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๘.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 

๑. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ๗๐ 

 
 

ทดสอบ  
ทดสอบ 

 
 

แบบทดสอบ 
แบบทดสอบ 

      ๓. ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ ร้อย
ละ  ๘๐ 
      ๔. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ  ๘๐ 

สังเกต 
 

ตรวจผลงาน 

แบบสังเกต 
 

แบบตรวจผลงาน 
ด้านคุณภาพ 
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาดมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ มี
ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได้รับการพัฒนาและเป็น
ผู้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

  

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา  
๒๕๖๓  ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

           ลงชื่อ                   ผู้เสนอ             ลงช่ือ  ผู้เสนอ 
                  (     นายสุธน     ทิพวัน    )                          (      น.ส.สุภาวดี ท้าวทอง     ) 
                 คร ูคศ. ๓ โรงเรียนวัดหางตลาด                           ครผููช้่วย โรงเรียนวดัหางตลาด 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายประกิจ   สีนวล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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โครงการ                      ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุผล 

แผนงาน                       การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.           ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการ         
    เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะคุณลักษณะอันพึง 
    ประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตาม 
    ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                 น.ส.กฤตติกา แพรบุตร   น.ส.กัญญารัตน์ กิ่งก้าน 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
........................................................................... ......................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
             เนื่องจากผู้เรียนยังพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลไม่เพียงพอ  จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเพ่ิมข้ึน อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๒.๒ เพ่ือน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๒.๓ เพ่ือก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๒.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

     ๓.     เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเองจากการเข้าร่วม 
2. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด   วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเองจากการเข้าร่วม 
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3. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 

4. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

  ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง  ก าหนดเปูาหมาย  
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจได้ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ๔.๑ ขั้นเตรียมการ 
           ๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
           ๒.ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 
           ๓. ศึกษาบริบท และสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
           ๔. จัดท าโครงการน าเสนอฝุายบริหาร 
   ๔.๒ ขั้นด าเนินการ 
          ๑. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
         ๒. ด าเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
         วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรื 

เขียนตามความคิดของตนเอง 
  วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ือน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง-   
  วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพ่ือก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 

ประกอบ 
  วัตถุประสงค์ที่ ๔ เพ่ือมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
-กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพ   
-พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์   
-กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาผู้เรียน 
-โครงงานสู่มืออาชีพ(ครูทุกคนต้องมีโครงงาน ๑ ชิ้น/ภาคเรียน) 
-การขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับเพ่ือใช้ในการตกแต่งบริเวณโรงเรียน 

                     -กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ 
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๔.๓ ขั้นนิเทศ  ติดตามผล 
ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการก าหนด 
๔.๔ ขั้นสรุปและประเมินผล 
     ๑. สรุปประเมินผลโครงการ 
     ๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมเสนอฝุายบริหาร 
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๒. คณะครูและนักเรียน 
๖. สถานที่ด าเนินกิจกรรม    โรงเรียนวัดหางตลาด 
๗. งบประมาณในการด าเนินการ 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑.ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
๒.ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 
๓.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
๔.จัดท าโครงการน าเสนอฝุายบริหาร 

- 
 
 
 

เม.ย.๖๓ 
 

 
 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
น.ส.กัญญารัตน์ กิ่งก้าน 

ขั้นด าเนินการ  
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 

 
 

 
พ.ค.๖๓ 

 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
น.ส.กัญญารัตน์ กิ่งก้าน 

๒. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนแบบ
โครงงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกาเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ   
-พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์   
-กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาผู้เรียน 
-โครงงานสู่มืออาชีพ(ครูทุกคนต้องมีโครงงาน ๑ ชิ้น/ภาคเรียน) 
 

 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

  
 
ครูประจ าชั้น,ประจ าวิชา 
 
 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
น.ส.กัญญารัตน์ กิงก้าน 
นายสุธน ทิพวัน 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 
นายทักษ์ดนัย บุญมา 
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กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับเพ่ือใช้ในการตกแต่งบริเวณ
โรงเรียน 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ 

๑๕,๐๐๐ 
 
๖๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 นายประมุข ค านูญ 
 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
นางชิ้น เวียงทอง 

ขั้นนิเทศ ติดตามผล 
     ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการก าหนด 

   

ขั้นนิเทศ ติดตามผล  
     ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการก าหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. สรุปประเมินผลโครงการ 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามโครงการเสนอผู้บริหาร 

รวมงบประมาณ 

 

มี.ค.๖๔ 

ผู้บริหาร 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 

 
 

น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
 

 
๘. การประเมินผลการท างาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

             ด้านปริมาณ  
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 

ฟัง และ ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

2.  ผู้เรียนร้อยละ๘๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง 

3.  ผู้เรียนร้อยละ๘๐ สามารถก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4.  ผู้เรียนร้อยละ๘๗ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
ตรวจผลงาน 

 
 

ตรวจผลงาน 
 

ตรวจผลงาน 
 

ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 
 
 
แบบประเมินผลงาน 
 
แบบประเมินผลงาน 
 
แบบประเมินผลงาน 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สามารถก าหนด
เปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ผู้เสนอ                        ลงชื่อ ผู้เสนอ 
(นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร)                                        (นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน) 

ครู  คศ. ๓ โรงเรียนวัดหางตลาด                                    ครู  คศ. ๓ โรงเรียนวัดหางตลาด 
 

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ 
(นายประกิจ  สีนวล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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โครงการ                               ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  
                                          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
แผนงาน                               การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการ

จัดการ   เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตาม
ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    ข้อ ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ                     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                           นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ 
ระยะเวลาด าเนินการ                พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

........................................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               ผลการประเมิน สมศ. ในรอบท่ีสาม  ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เน้นผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจและเพียงพอ เช่น ปรับปรุงสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ประดับตามต้นไม้ใหญ่ภายใน
โรงเรียน 
 ดังนั้น โรงเรียนวัดหางตลาดมีความตระหนักท่ีจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาเป็นการเร่งด่วนและเพ่ือ
ยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษา จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเปูาหมายของการจัดการศึกษา คือ  
การพัฒนาคนไทย ทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
๒.  วัตถุประสงค์ 
               ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  
               ๒.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อ
ต่าง ๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
               ๒.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน 
๓.  เป้าหมาย  
               ๓.๑  ผลผลิต (Output) 
                      ด้านปริมาณ 
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                           ๓.๑  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
ร้อยละ  ๘๐ 
                           ๓.๒  ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ
สื่อต่าง ๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐ 
                           ๓.๓  ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน  ร้อยละ  ๘๐               

 ด้านคุณภาพ 
                           ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาดมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  รู้จักตั้งค าถาม
เพ่ือหาเหตุผล  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อ 
ต่างๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน 
               ๓.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                           ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๔.  วิธีด าเนินการ 
               ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
                     ๔.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     ๔.๑.๒  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     ๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     ๔.๑.๔  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

     ๔.๒  ขั้นด าเนินการ (D) 
                     ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     ๔.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
                           วัตถุประสงค์ข้อที่  ๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  รู้จัก
ตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล  

 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ปัญญา(ห้องสมุด)  

 กิจกรรมการอ่านสู่หางตลาดรักการอ่าน 
                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  เพื่อให้ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัวใช้
ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

 กิจกรรมนิทรรศการวันอาชีพ(ประชุมผู้ปกครอง) 

 กิจกรรมการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ปี ๒๕๖๓ 

 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

               ๔.๓ ขั้นนิเทศตดิตามผล (C) 
                      เจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  
               ๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
                      ๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
                      ๔.๔.๒  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๒  คณะครูโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๓  ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด 
๖.  สถานที ่
               โรงเรียนวัดหางตลาด 
               แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๗.  งบประมาณในการด าเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

 

เม.ย.๖๓ นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 

 
พ.ค. ๖๓ 

 
 

 
นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ 
 
 ครูประจ าชั้น 



 

 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา๓๕ 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 -กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์  
-กิจกรรมนิทรรศการวันอาชีพ(ประชุมผู้ปกครอง) 
 
-กิจกรรมการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ปี ๒๕๖๓ 
-กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
 

ตลอดปี 
 

นายชัชวาลย์ กันธิวา 
นายสุธน ทิพวัน 
นายภัทรดร จันทร์กระจ่าง 
น.ส.กัญญรัตน์ กิงก้าน 
นายทักษ์ดนัย บุญมา 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
         เจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  

 

 
 
 
ตลอดปี 

 
 
นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
         ๑.  สรุปประเมินโครงการฯ 
         ๒.  จัดท ารายงานโครงการฯ   

 มี.ค. ๖๓ นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 
- 
 

๘.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 
         ๑.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล ร้อยละ  ๘๕ 
         ๒.  ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง
ความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐ 
         ๓.  ผู้เรียนมีวิธีการเรยีนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการ
เรียนรู้และชอบมาโรงเรียนร้อยละ  ๘๕ 

 
 

สังเกต 
 

สัมภาษณ์ 
 
 

สังเกต  

 
 

แบบสังเกต 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

แบบสังเกต 
ด้านคุณภาพ 
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  รู้จัก
ตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  

 
 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 



 

 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา๓๖ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
         ๑เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้รับการพัฒนาและ
เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

         ๒.  ผู้เรียนมีวิธีการเรยีนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการ
เรียนรู้และชอบมาโรงเรียนร้อยละ  ๘๐ 

สังเกต แบบสังเกต 
 

ด้านคุณภาพ 
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาดมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  รู้จัก
ตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได้รับการพัฒนาและ
เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ลงชื่อ            ผู้เสนอ 
(นายเกรียงศักดิ์   พุ่มไม้)      

ครู คศ. ๑ โรงเรียนวัดหางตลาด                                   
 

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ 
(นายประกิจ  สีนวล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
 



 

 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา๓๗ 
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โครงการ      ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกัน 
                                          คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อ ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ โรงเรียนวัดหางตลาด   
ผู้รับผิดชอบ      นายชัชวาลย์ กันธิวา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (แก้ไขฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๕) ได้
กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ 
เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนท างานตามขั้นตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีม มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีความเพียงพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน ผู้เรียนมีความสุข 
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 

เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว โรงเรียนวัดหางตลาด จึงได้จัดให้มีโครงการผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๓. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
     ๓.๑ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๘๐ 
     ๓.๒ ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

ร้อยละ ๘๐ 



 

 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา๓๘ 
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     ๓.๓ ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘๐ 
     ๓.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจร้อยละ ๘๐ 
ด้านคุณภาพ 
     ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ สามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น

พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 

๔.๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔.๑.๒ ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
๔.๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.๑.๔ จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

 ๔.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๔.๒.๒ ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ 
- กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาผู้เรียน 
- โครงงานอาชีพ 
- การขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับเพ่ือใช้ในการตกแต่งบริเวณโรงเรียน 
- เกษตรครบวงจรที่หางตลาด 

 ๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม

ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการก าหนด 
 ๔.๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 

๔.๔.๑ สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 
๔.๔.๒ จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝุายบริหาร 

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา 
๕.๒ คณะครูและนักเรียน 

๖. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนวัดหางตลาด 
 
 



 

 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา๓๙ 
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๗. งบประมาณในการด าเนินงาน 
กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ ขัน้เตรียมการ (P) 
   ๔.๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   ๔.๑.๒ ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   ๔.๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   ๔.๑.๔ จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

 
- 

 
เม.ย. ๖๓ 

 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 

วัตถุประสงค์ 
๔.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
   ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   ๔.๒.๒ ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ คือ 
        ๑) ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 

คณะครู 
คณะครู 

๒) ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ คือ 

- กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาผู้เรียน 
- โครงงานอาชีพ 
- การขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับเพ่ือใช้ในการตกแต่ง 

บริเวณโรงเรียน 
              - เกษตรครบวงจรที่หางตลาด 

 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๒,๕๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

  
 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 
นายประมุข  ค านูญ 
 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 

๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการก าหนด 

 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

๔.๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 
   ๔.๔.๑ สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 
   ๔.๔.๒ จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝุายบริหาร 

 
๕๐๐  
บาท 

 
มี.ค. ๖๔ 

 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 
 

รวมงบประมาณ    
 
 
 



 

 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา๔๐ 
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๘. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
     ๓.๑ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๘๐ 

     ๓.๒ ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ร้อยละ ๘๐ 
     ๓.๓ ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘๐ 
     ๓.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ร้อยละ ๘๐ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
 

สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
 

แบบสังเกต 
ด้านคุณภาพ 
     ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ สามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

 
 

สังเกต 

 
 

แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ลงชื่อ                 ผู้เสนอ 
(นายชัชวาลย์ กันธิวา)                                        

ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหางตลาด 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ 
(นายประกิจ  สีนวล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
 



 

 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา๔๑ 

 

 แผนปฏิบติัการโรงเรยีนวดัหางตลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

www.wathangtalad.com 

โครงการ   โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามศักยภาพพร้อม
เป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชิ้น   เวียงทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔ 

......................................................................................................... ........................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและ
บริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุขอย่างแท้จริง  
 ดังนั้น โรงเรียนวัดหางตลาด จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

๒.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
๒.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๒.๕  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
๒.๖  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย  

และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย   
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๓.  เป้าหมาย 
               ๓.๑  ผลผลิต (Output) 
                      ด้านปริมาณ 

    ๓.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 

                     ๓.๑.๔  ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐  เป็นผู้มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
          ๓.๑.๕  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เป็นผู้มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน  

และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
          ๓.๑.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เป็นผู้มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา 

ไทย นิยมไทย  และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
                      ด้านคุณภาพ 
                           ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาดทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการก าหนด    
               ๓.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                           ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๔.  วิธีด าเนินการ 
               ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
                     ๔.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
                     ๔.๑.๒  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     ๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     ๔.๑.๔  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 
               ๔.๒  ขั้นด าเนินการ (D) 
                     ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     ๔.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

-กิจกรรมวันส าคัญ(คุณธรรมจริยธรรม) 
-กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 
-กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน ๓ ดี 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  -  เนตรนารี 
-กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
-กิจกรรมธนาคารโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน 
-กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียน 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% 
-กิจกรรมปูองกันยาเสพในโรงเรียน 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

     ๔.๓  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
เจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม

ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด  
               ๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
                      ๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
                      ๔.๔.๒  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๒  คณะครูโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๓  ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด 
               ๕.๔  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด 
               ๕.๕  ผู้ปกครองผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด 
               ๕.๖  ประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนวัดหางตลาด 
๖.  สถานที ่
               โรงเรียนวัดหางตลาด 
๗.  งบประมาณในการด าเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้  
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

 

เม.ย. ๖๓ นายประกิจ  สีนวล 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
-กิจกรรมวันส าคัญ(คุณธรรมจริยธรรม) 
-กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 
-กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน ๓ ดี 
 
 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 
-กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
-กิจกรรมออมทรัพย์ สหกรณ์โรงเรียน 
-กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียน 
 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% 
 
-กิจกรรมปูองกันยาเสพในโรงเรียน 
 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

 
 
 
 

 
 

 
พ.ค. ๖๓ 

 
 

ตลอดปี 
 

ตลอดปี 
 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี  

 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี
ตลอดปี 

 
 
 
 

นางขิ้น เวียงทอง 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 
นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ 
นางชิ้น เวียงทอง 
นางนาตยา ถาวร 
น.ส.กัญญารัตน์ กิ่งก้าน 
นายสุธน ทิพวัน 
นายภัทรดร จันทร์กระจา่ง 

นายทักษ์ดนัย บุญมา 
นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ 
นายทักษ์ดนัย บุญมา 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
นางนาตยา ถาวร 
นางชิ้น เวียงทอง 
นางโชติกา ปิยวัฒน์กุลจิรา 

น.ส.พรทิพย์ โตเหี้ยม 
นายสุธน ทิพวัน 
นายภัทรดร จันทร์กระจา่ง 

นายสุธน ทิพวัน 
นายภัทรดร จันทร์กระจา่ง 

นายทักษ์ดนัย บุญมา 
นายชัชวาลย์ กันธิวา 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
         เจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด 
 

 ตลอดปี 
นางชิ้น  เวียงทอง 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   ๑. สรุปประเมินโครงการฯ 
   ๒. จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 

 มี.ค.  ๖๓  
นางชิ้น  เวียงทอง 

 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
๑๐,๐๐๐ 

๘.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 
         ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
         ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
         ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 
         ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
         ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความประหยัด รู้จักใช้ 
ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
                  ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทย  และด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย  

 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 

ด้านคุณภาพ 
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาดทุกคนได้รับการพัฒนาให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการก าหนด 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
         ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

ส ารวจ 
สังเกต 

แบบส ารวจ 
แบบสังเกต 
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ลงชื่อ ผู้เสนอ                          ลงชื่อ .ผู้อนุมัต ิ
              (นางชิ้น  เวียงทอง)                     (นายประกิจ  สีนวล) 
       ครู  คศ.๓ โรงเรียนวัดหางตลาด                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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โครงการ    พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.            กลยุทธ์ที่  ๖  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดและโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด   
ชัดเจน 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหางตลาด 
ผู้รับผิดชอบ      นายประกิจ   สีนวล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
          จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดหางตลาดที่กล่าวไว้ว่า ““ มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  พัฒนาทักษะชีวิต  
ประสานมติรชุมชน  น าผลิตผลที่ดีสู่สังคม ”  
          ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนตรงตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว บุคลากรทุกฝุายจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนวัดหางตลาดมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๒.๒ เพ่ือให้โรงเรียนวัดหางตลาดมีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๓. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
     ๓.๑ โรงเรียนวัดหางตลาดมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
     ๓.๒ โรงเรียนวัดหางตลาดมีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนวัดหางตลาดมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น และมีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 

๔.๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔.๑.๒ ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
๔.๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.๑.๔ จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

 ๔.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๔.๒.๒ ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ 

-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
-กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสารสนเทศ 
-กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
-กิจกรรมวางแผนงบประมาณ 
-กิจกรรมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-กิจกรรมพัฒนาการวัดและการประเมินผล 
-กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 ๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการก าหนด 
 ๔.๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 

๔.๔.๑ สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 
๔.๔.๒ จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝุายบริหาร 

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา 
๕.๒ คณะครูและนักเรียน 

๖. สถานที่ด าเนินกิจกรรม    โรงเรียนวัดหางตลาด 
๗. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
   ๔.๑.๑ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
   ๔.๑.๒ ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

 
- 

 
พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   ๔.๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
   ๔.๑.๔ จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

   

๔.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
   ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
   ๔.๒.๒ ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์  

 

-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
-กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสารสนเทศ 
-กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
-กิจกรรมวางแผนงบประมาณ 
-กิจกรรมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-กิจกรรมพัฒนาการวัดและการประเมินผล 
-กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

   
 
 
 
 
น.ส.สภุาวดี ท้าวทอง 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
น.ส.กฤตติกา แพรบุตร 
น.ส.พิมลพรรณ จันทร์เจริญ 

น.ส.กฤตติกา แพรบุตรนาย
ชัชวาลย์ กันธิวา 
นายทักษ์ดนัย บุญมา 
นางนาตยา   ถาวร 

๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงานและ
คอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการก าหนด 

 ตลอดปี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

๔.๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 
   ๔.๔.๑ สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 
   ๔.๔.๒ จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย 

 
๕๐๐  บาท 

 
มี.ค. ๖๔ 

 
ครูผู้รับผิดชอบ  

รวมงบประมาณ ๕๐๐   
๙. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     ๓.๑ โรงเรียนวัดหางตลาดมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

 
สรุปผลการด าเนิน 

กิจกรรม 

 
แบบประเมิน 

กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ กิจกรรม กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนวัดหางตลาดมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

 
สรุปผลการด าเนิน 

 
แบบประเมิน 

บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น และมีผล
การด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น และมีผล
การด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

 
 

 

              (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
 (นายประกิจ  สีนวล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
 
 

                        ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายประกิจ  สีนวล) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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ชื่อโครงการ :พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
แผนงาน : พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ :  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 5พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และ    
     การสื่อสาร  รวมถึงแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน สพฐ.  : ข้อที่ 2 
กลุ่มงานรับผิดชอบ : ฝุายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  : นายชัชวาล  กันธิวา  นายทักษ์ดนัย   บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนได้ก าหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการ 
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน 
ผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้เพียงพอ มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  1. ห้องวิชาการ  ห้องประชุม และห้องพยาบาล  ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีความ     
                               ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้   
 เชิงคุณภาพ :  อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย 
๕. แผนการด าเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ปรับปรุงห้องเครื่องมือเกษตร 
๒๕ เมษายน- ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นายชัชวาลย์  กันธิวา 

๒ ปรับปรุงห้องประชุม 
๒๕ เมษายน- ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นายประกิจ  สีนวล 

๓ ปรับปรุงห้องวิชาการ 
๒๕ เมษายน- ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๓ ปรับปรุงห้องวิชาการ 
๒๕ เมษายน- ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร 

๔ ปรับปรุงอาคารเรียน 
๒๕ เมษายน- ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นายชัชวาลย์  กันธิวา 

๕ ปรับปรุงห้องดนตรี 
๒๕ เมษายน- ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นายทักษ์นัย   บุญมา   

 
๖. การใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ ปรับปรุงห้องเครื่องมือเกษตร ๑๕,๐๐๐  
๒ ปรับปรุงห้องประชุม ๒๐,๐๐๐  
๓ ปรับปรุงห้องวิชาการ ๔,๐๐๐  
๔ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒๕,๐๐๐  
๕ ปรับปรุงห้องดนตรี ๑๕,๐๐๐  

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อม เพียงพอ และปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2. ครูและนักเรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ        เสนอโครงการ   
       (นายชชัวาลย์  กันธวิา)                           (นายทักษ์ดนัย   บุญมา 
                 ครผููช้่วย                                            ครผูู้ช่วย  
 

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายประกิจ  สีนวล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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โครงการ    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
พัฒนา  คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

แผนงาน     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.            กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและ 
                                          กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะ   
                                          คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                                          เศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคม 
                                          อาเซียนและพลโลก 

                              กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกัน 
                                 คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อ ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔ 

........................................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               ผลการประเมิน สมศ. ในรอบแรก ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ว่า  สถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบให้มาก
ขึ้น  โดยมีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
คุณภาพ  มีการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลเปรียบเทียบเปูาหมายตามแผนอย่างต่อเนื่องและน าผลการ
ประเมินไปใช้ตัดสินใจและปรับปรุงงาน  มีบริหารงานโดยหลักการมีส่วนร่วมให้มากข้ึน  เช่น  ผู้บริหาร  ครู  
ชุมชน  นักเรียน  และกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  เป็นต้น 
 ดังนั้น โรงเรียนวัดหางตลาด จึงได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก 
๒.  วัตถุประสงค์ 

             ๒.๑  เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
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             ๒.๒ เพ่ือให้สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
             ๒.๓  เพ่ือให้สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
                     ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
             ๒.๔  เพ่ือให้สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
                    และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
             ๒.๕  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูล 
                    ของผู้เรียน 
            ๒.๖  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน 
                   อย่างสม่ าเสมอ 
           ๒.๗  เพ่ือให้สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน 
                  การสอน 
๓.  เป้าหมาย  
               ๓.๑  ผลผลิต (Output) 
                      ด้านปริมาณ 

                           ๓.๑  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกสาระ  
                                  รอ้ยละ ๑๐๐ 
                           ๓.๒  สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม 
                                  ความสนใจ  ร้อยละ ๘๐ 
                           ๓.๓  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
                                  ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  ร้อยละ ๘๐ 
                           ๓.๔  สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
                                 และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ ๘๐ 
                           ๓.๕  สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูล 
                                  ของผู้เรียน  ร้อยละ ๘๐ 
                           ๒.๖  สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน 
                                  อย่างสม่ าเสมอ  ร้อยละ ๘๐ 
                          ๒.๗ สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน 

           การสอน  ร้อยละ ๘๐ 
                      ด้านคุณภาพ 

                           โรงเรียนวัดหางตลาดมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์
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การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบ
การนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน อย่าง สม่ าเสมอ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอน 
๓.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
                           โรงเรียนวัดหางตลาด ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับการพัฒนาและมีการจัดหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด 
๔.  วิธีด าเนินการ 
               ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
                     ๔.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  
                               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
                     ๔.๑.๒  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
                     ๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
                     ๔.๑.๔  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 
               ๔.๒  ขั้นด าเนินการ (D) 
                     ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     ๔.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

                           วัตถุประสงค์ข้อที่  ๑   เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  เพื่อให้สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ    

 กิจกรรมพัฒนารายวิชา / กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน 
ตามความสนใจ 

                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  เพื่อให้สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการ 
เรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
   ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 

      วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักการการจัดการเรียนรู้และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหลักการการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์                                
       การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕  เพื่อพัฒนาสถานให้มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล  การ

ส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 

 กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล    
     การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๖  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการสอนและน าไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  

 กิจกรรมการพัฒนาระบบการนิเทศการสอนและน าไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๗  เพื่อพัฒนาการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน การ
เรียนการสอน 

 กิจกรรมการพัฒนาการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
       ในการเรียนการสอน 

               ๔.๓ ขั้นนิเทศตดิตามผล (C) 
                      ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา และเจ้าของ
โครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  
               ๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
                      ๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
                      ๔.๔.๒  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๒  คณะครูโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๓  ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด 
               ๕.๔  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด 
๖.  สถานที ่   โรงเรียนวัดหางตลาด 
๗.  งบประมาณในการด าเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่ การศึกษา และ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ ผ่านมา  

 
 

เม.ย. ๖๒ 
นางสาวกฤตติกา แพรบตุร 

คณะครู 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน การพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

   

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ  และมอบหมายภาระ
งาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
         ๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น 
         ๒.๒ กิจกรรมพัฒนารายวิชา / กิจกรรม ที่หลากหลายให้
ผู้เรียนตามความสนใจ 
         ๒.๓ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ครู  จัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้ที่ ตอบสนองความถนัดและ ความสามารถของผู้เรียน 
         ๒.๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา  หลักการจัดการเรียนรู้
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         ๒.๕ กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดระบบการ
บันทึก การรายงานผล การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 
        ๒.๖กิจกรรมการพัฒนาระบบการนิเทศ การสอนและน าไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
         ๒.๗ กิจกรรมการพัฒนาการน าแหล่เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมา ใช้ในการเรียนการ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 
- 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 

 
เม.ย.๖๒ 

 
 

ตลอดปี 
 

ตลอดปี 
 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
 
 

ตลอดปี 
 

 
 
 

 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
         ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา และเจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 

ตลอดปี 
 

ผู้บริหาร 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
         ๑. สรุปประเมินโครงการฯ 
         ๒. จัดท ารายงานโครงการฯ   

 
มี.ค. ๖๔ นางสาวกฤตติกา แพรบตุร 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 

๔,๕๐๐ 
- 

๔,๕๐๐ 
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๙.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 
๑.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกสาระ ร้อยละ
๑๐๐ 
๒.  สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  
ร้อยละ๘๐ 

๓.  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู้เรียน  ร้อยละ  ๘๐ 
๔.  สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ๘๐ 
๕.  สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของ
ผู้เรียน  ร้อยละ๘๐ 
๖.  สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  ร้อยละ๘๐ 
๗.  สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  
ร้อยละ๘๐ 

 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 
 

สัมภาษณ์ 
 
 

สัมภาษณ์ 
 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 
สัมภาษณ์ 

 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 
       ๑.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกสาระ ร้อย
ละ๑๐๐ 
       ๒.  สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ  ร้อยละ๘๐ 
       ๓.  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  ร้อยละ  ๘๐ 
       ๔.  สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ๘๐ 
       ๕.  สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูล
ของผู้เรียน  ร้อยละ๘๐ 
       ๖.  สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  ร้อยละ๘๐ 

 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 
 

สัมภาษณ์ 
 
 

สัมภาษณ์ 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๗.  สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  
ร้อยละ๘๐ 

  

ด้านคุณภาพ 

         โรงเรียนวัดหางตลาดมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ 
ความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน 
อย่าง สม่ าเสมอ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน   

 
 
 

ส ารวจ 
สัมภาษณ์ 

 
 
 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ            ผู้เสนอ 
(นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร) 

ครู  คศ. ๓ โรงเรียนวัดหางตลาด 
                    

ลงชื่อ .ผู้อนุมัติ 
                            (นายประกิจ  สีนวล)                                  
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด               
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โครงการ    ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.            กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและ 
                                          กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะ   
                                          คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                                          เศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคม 
                                          อาเซียนและพลโลก 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดประสบการณท์ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก  
คนมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่นของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทักษ์ดนัย   บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเพราะ 
โรงเรียนหลายแห่งด าเนินการอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
นักเรียน ผู้ปกครอง มีความกังวล สงสัยว่าท าไมต้องลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในประเด็นนี้ถ้าเราพิจารณา 
แล้วจะพบว่า ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้สื่อ 
และเทคโนโลยี เช่น Internet, Computer, Tablet หรือ Smart Phone และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ 
นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน 
ตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปลี่ยน 
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัด 
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base 
Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ตรง ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน 
คิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการจัด 
กิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลอืนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาการท างานเป็นทีม สร้างเสริม
คุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 
  ๒. ผู้เรียนมีพฤติกรรมครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่ 
   ๒.๑ ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการท่ีจ าเป็นสาหรับการด ารงชีวิตการศึกษา และ 
การเรียนรู้ 
   ๒.๒ ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสานึกท่ีดีต่อส่วนรวม 
   ๒.๓ ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
ต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน 
   ๒.๔ ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกก าลังกายให้ 
เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วยโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๓. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๔. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชน ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ๕. ผู้เรียนรู้จักการวางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรง
บันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ๖. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๗. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างานที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็นระบบ 
มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะทาให้ดีขึ้นอย่างไร  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
         ๘. ครกูารประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิค
วิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance 
Assessment) 
๓.  เป้าหมาย  
    ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาการท างานเป็นทีม 
สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 
      ๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีพฤติกรรมครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่  ด้านพุทธิ 
ด้านจริย ด้านหัตถศึกษา  ด้านพลศึกษา  

  ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
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  ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชน ภูมิ
ปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ 

  ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  รู้จักการวางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้น าเสนอ จุดประกาย
ความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างานที่ทุกคนในทีมเน้น
ความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะทาให้ดีขึ้นอย่างไร  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  มีความเป็นผู้น าผู้ตาม 

  ๗.  ร้อยละ ๘๐  ครกูารประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความส าคัญกับการประเมินการ
ปฏิบัติ (Performance Assessment) 
๔.  วิธีด าเนินการ 
         ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
 ๑.  ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”และชุด
เอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ๒. ก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จ ของการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน อย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน 
 ๓. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
 ๔. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ๕. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 
  ๖. ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการ “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้” ตามแนวทางการ 
บริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้ โดยแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

มีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างในเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และ 
ในชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ประกอบการด าเนินงาน 
 ๗. ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย สนองความสนใจ ความถนัด และ 
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยู่ และหรือเลือกจากกิจกรรม 
ในชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” หรือจากสื่อและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
 ๘.ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนที่ก าหนด 
 ๙.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๑๐.ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) น าผลไปใช้ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
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       ๔.๒  ขั้นด าเนินการ (D) 
                     ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
                     ๔.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
        ๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
                      ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา และเจ้าของ
โครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  
       ๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
                      ๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
                      ๔.๔.๒  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
               ๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๒  คณะครูโรงเรียนวัดหางตลาด  
               ๕.๓  ผู้เรียนโรงเรียนวัดหางตลาด 
               ๕.๔  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด 
๖.  สถานที ่
               โรงเรียนวัดหางตลาด 
๗.  งบประมาณในการด าเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”และ
ชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
๒. ก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จ ของการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
นักเรียน อย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน 

๓. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา 
๔. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนเป็น
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รายบุคคล 
 ๕. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและ
การน าหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคาร
สถานที่ และห้องปฏิบัติการ 
 ๖. ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามแนวทางการ 
บริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพ่ิม
เวลารู้ โดยแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”มีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างในเอกสาร
คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” และในชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ประกอบการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
๒. ด าเนินงานตามโครงการฯ          

 
 
 

 

 
เม.ย.๖๓ 

 
ตลอดปี 

 
นายทักษ์ดนัย   บุญมา 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
         ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา และเจ้าของ
โครงการฯ   นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด  

 

 
ตลอดปี 

 
ผู้บริหาร 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
         ๑. สรุปประเมินโครงการฯ 
         ๒. จัดท ารายงานโครงการฯ   

 
มี.ค. ๖๔ นายทักษ์ดนัย   บุญมา 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
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๙.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 
   ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาการ
ท างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 
 ๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีพฤติกรรมครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่  
ด้านพุทธิ ด้านจริย ด้านหัตถศึกษา  ด้านพลศึกษา  
 ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้
ชุมชน ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  รู้จักการวางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้น าเสนอ จุด
ประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างานที่ทุก
คนในทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะทาให้ดี
ขึ้นอย่างไร  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความ
สามัคคี มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  มีความเป็นผู้น าผู้ตาม 
ด้านคุณภาพ 

         โรงเรียนวัดหางตลาดมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
การจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศ
การสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน อย่าง สม่ าเสมอ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน   
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ลงชื่อ    ผู้เสนอ 
(นายทักษ์ดนัย  บุญมา) 

ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดหางตลาด 
                    
  
 

 

 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ 
(นายประกิจ  สีนวล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
 


