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คำนำ    
 
          โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีภารกิจในการ

พัฒนานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความสามารถ และคุณลักษณะที่สังคมต้องการ  ในการ
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผล  จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการ  เข้ามาใช้ในการ
บริหารงานด้านต่างๆ   เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบ  มีการวางแผนการทำงานและกำหนด
ทิศทางการทำงานที่ชัดเจน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564  ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่ออำนวยประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการ ภารกิจของโรงเรียน  โดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบอกถึง  ข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียน  ทิศทาง การพัฒนา  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  การกำกับติดตาม
ประเมินผล   และรายงานเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงถือเป็นเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่จะ
นำไปเป็นคู่มือสำหรับการบริหารงาน ของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป  

ขอขอบคุณคณะดำเนินงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
จัดสรรงบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ เป็นกำลังใจสำคัญและมีส่วนทำ
ให้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564  ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจะใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน นิเทศและติดตามผลตามภาระงาน ที่
กำหนด เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการทั้งนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลอ่ืนทั่วไป  

 

 

     ลงชื่อ       
            (นางนฤดี    ตุลารักษ์) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
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บทนำ 
 

สภาพทั่วไป 
 

   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยม
ประจำตำบล ในปีการศึกษา 2524  ผู้ริเริ่มและวิ่งเต้นในการจัดตั้งโรงเรียนมีนายผ้าง สำลีพันธ์ อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองฉนวน ได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียน ผ่านอำเ ภอไป
จังหวัด   จังหวัดจึงสั่งให้ นายผ้าง สำลีพันธ์   หาสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ทั้งหมด
ไม่ต่ำกว่า  35  ไร่    ในที่ประชุมได้ตกลงกันว่าจะต้องเอาที่ซึ่งเป็นป่าสงวนของหมู่บ้าน  ซึ่งนายประพิศ ณ นคร  
ได้ทำเรื่องสงวนไว้เพื่อสร้างวัด โรงเรียน ป่าช้า หรือแล้วแต่ทางราชการจะประสงค์ทำอะไร  ซึ่งมีเนื้อที่
ทั้งหมด  300  ไร่  แต่ที่ส่วนนี้ราษฎรได้บุกรุกเข้าทำสวนยางพาราหมดแล้ว    นายจิตร ส้มเกลี้ยง 
นายประสิทธิ์ ส้มเกลี้ยง และนายโสภา ไกรสิทธิ์  ได้แสดงความจำนงจะยกที่ดินส่วนที่ตนเข้าไป
ครอบครองเพ่ือทำประโยชน์ให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน ซึ่งจะให้เป็นเนื้อที่  35  ไร่  แต่ที่ดินส่วนนี้ไม่
สามารถจะโอนกรรมสิทธิ์กันได้เพราะเป็นที่สงวนหวงห้ามของกรมป่าไม้   นายผ้าง  สำลีพันธ์  จึงได้
ทำเรื่องร้องเรียนไปยังป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  ป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  จึงทำเรื่องให้ นายผ้าง 
สำลีพันธ์ , นายเติม หงส์ทอง   และนายสมบูรณ์  คุณสนอง  นำเรื่องไปกรมป่าไม้ที่กรุงเทพมหานคร  
เพื่อขออนุมัติจากกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์จึงอนุมัติให้ใช้ที่ดิน 35 ไร่  เป็นสถานที่สร้างโรงเรยีนได้  
เมื่อได้สถานที่แล้วทางจังหวัดจึงทำเรื่องเพ่ือขออนุมัติเปิดโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาให้ทันใน   
ปี 2524  แต่ทางกรมสามัญตอบมาว่าโครงการเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบลในเขตอำเภอเวียงสระ
ไม่มีในปีนี้  ไม่สามารถจะอนุมัติให้เปิดได้  นายผ้าง สำลีพันธ์ กับคณะได้กลับมาทำเรื่องใหม่ สำรวจ
ความต้องการของประชาชน และสำรวจรายชื่อเด็กที่จะเรียนต่อส่งไปยังจังหวัด เพื่อนำส่งกรมสามัญ  
และอีกชุดหนึ่งนำไปให้  นายบัญญัติ     บรรทัดฐาน  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   รับปากว่าจะช่วยเหลือ  อยู่มาไม่นานกรมสามัญศึกษา
คำสั่งให้เปิดโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต.คลองฉนวน  
อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี   

โรงเรียนได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524  โดยมีศกึษาธิการอำเภอเวียงสระ 
เป็นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาวันที่  20  พฤษภาคม 2524  จังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้ 
นางสาวทิพวรรณ   หวานแก้ว   อาจารย์ 1  โรงเรียนเวียงสระ มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา   และได้มีคำสั่งส่งตัว นางสาววันดี  ชาลก  ตำแหน่งครู 2  โรงเรียนเวียงสระมาช่วยราชการเป็น
การภายใน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีจำนวนนักเรียนในวันเปิดเรียน 66 คน เป็นนักเรียนชาย 36 คน 
และนักเรียนหญิง 30 คน  
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

ตราประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

อักษรย่อ     ค.ว. 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

           

 

 

 

 
 

 
     “พระพุทธรูปปางลีลา” 

 

สีประจำโรงเรียน    “ฟ้า-แดง” 

 

ธงประจำโรงเรียน 
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ที่ตั้งและแผนผังการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ลักษณะที ่ต ั ้ง  โรงเร ียนคลองฉนวนวิทยาตั ้งอย ู ่ในเขตตำบลคลองฉนวน อำเภอเว ียงสระ                                          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี        เป็นชุมชนขนาดเล็ก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ  สวนยางพารา 
   ทิศใต ้   สวนยางพารา 
   ทิศตะวันออก  วัดสามัคคีธรรมาราม 

ทิศตะวันตก  สวนยางพารา 

สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบเนินสูง ประขากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน 

ไปบา้นควนสงู ถนนซอยบา้นปากกา 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองฉนวน วดัสามคัคีธรรมาราม 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน นางนฤดี   ตุลารักษ์ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  นายมนตรี   ด้วงกูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ   นางพิศลดา   แสงระวี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล   นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ 

การติดต่อสื่อสาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  085 - 0697789 
ฝ่ายวิชาการ   089 - 2875249 
ฝ่ายงบประมาณ    083 - 0951227 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   088 - 7523946 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล   083 - 3971518 

Website :    http://www.kcnvit.ac.th     
E-mail :    KCN_Vit@yahoo.com 
Facebook :   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
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 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีการศึกษา 2564 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูอ้  านวยการโรงเรยีนคลองฉนวนวิทยา ภาคีเครือขา่ย 

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

กลุ่มบรหิารงาน
บคุคล 

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

กลุ่มบรหิาร 
งานทั่วไป 

-งานบริหารวิชาการ 
-งานแผนงานบริหาร
วิชาการและระบบการ
เรียนรู้ 
-งานระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนา
และคุณภาพการศึกษา 
-งานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
เรียน 
-งานทะเบียนและ
บริการทางวิชาการ 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

-งานบริหารงาน

บุคคล 

-งานพัฒนาบุคลากร

และเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพปฎิบัติ

ราชการ 

-งานการรักษาวินัย

และออกจาก

ราชการ 

-เวรยามรักษาความ

ปลอดภัย 

-งานสวัสดิการ 
 

-งานบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน 
-งานการเงินและ
บัญชี 
-งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
-งานพัสดุ 
-งานแผนงาน
งบประมาณ 
 

-งานธุรการ 
-งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
-งานเวรรักษาการณ์ 
 

-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-งานส่งเสริม
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
-งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานส่งเสริม 
พัฒนาป้องกัน 
แก้ปัญหานักเรียน 
-งานส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 
-งานมาตรฐาน
ด้านยาเสพติด 
 

 

 

งานอ านวยการ งานกิจกานักเรยีน 
และกิจกรรม 
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ข้อมูลครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและเพศ ปีการศึกษา 2564 
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ตำแหน่ง จำนวนคน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร - 1 1  
คร ู 3 9 12  
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - -  

รวมข้าราชการครู 3 10 13  
พนักงานราชการ - - -  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - - -  
ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 3 - 3  
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) - 1 1  
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) - 1 1  
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) - - -  

รวมบุคลากรทางการศึกษา 3 2 5  
รวมทั้งสิ้น 6 12 18  

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ( ข้อมูล 17  พ.ค. 2564 ) 
 

ที ่ ชั้น จำนวนนักเรียน รวม จำนวน
ห้อง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 ม. 1 35 15 50 2  
2 ม. 2 20 13 33 2  
3 ม. 3 15 20 35 2  

รวมนักเรียน ม.ต้น 70 48 118 6  
4 ม. 4 10 15 25 2  
5 ม. 5 10 17 27 2  
6 ม. 6 9 13 22 2  

รวมนักเรียน ม.ปลาย 29 45 74 6  
รวมทั้งสิ้น 99 93 192 12  

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
         ในปี 2565  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี 
    สมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
    ศาสตร์พระราชา 
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจ เพ่ือมุ่งสู่อาชีพ 
5. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการและการเรียนรู้ 
7. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 
8. ระดมสรรพกำลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
นักเรียน  : 1.  มีนิสัย  ใฝ่รู้  รกัการอ่าน  การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                             คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             เพ่ือการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ 

    2.  มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                             พอเพียง และศาสตร์พระราชา 

    3.  มีคุณภาพเป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
    4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์   จิตสาธารณะ 
    5.  มีสมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 

ครู  :      6.  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร :  7.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
                   บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียน :   8.  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  มารยาทงาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อัธยาศัยดี มีทักษะชีวิต 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

 

1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 

รายการ จำนวนคน (คน) จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 50 175,000  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 33 115,500  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 35 122,500  

รวม (คนละ 3,500 บาท) 118 413,000  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 95,000  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 102,600  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 83,600  

รวม (คนละ 3,800 บาท) 74 281,200  
รวมทั้งสิ้น 192 694,200  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          ( ข้อมูลจำนวนนักเรียน  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม  2564 ) 
 

2. ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำ 
    ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ จำนวน 
(คน) 

จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

ม.ต้น (440/ภาคเรียน) 118 51,920 51,920 103,840  
ม.ปลาย (475/ภาคเรียน) 74 35,150 35,150 70,300  

รวม 192 87,070 87,070 174,140  
 

ในปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด ...42.... โครงการ แยกเป็นฝ่ายงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ฝ่ายงาน จำนวนโครงการ  หมายเหตุ 
1 บริหารงานวิชาการ 28  
2 บริหารงานบุคคล 3  
3 บริหารงานงบประมาณ 3  
4 บริหารงานทั่วไป 8  

รวม 42  
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สรุปประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ งบประมาณ 
ปีการศึกษา 
2564 (บาท) 

ยอดยกมาจาก 
ปีการศึกษา 2563 

(บาท) 

รวม (บาท) 

เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) 
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน 694,200 51,662 745,862 

รวม 694,200 51,662 745,862 
 
1.  กิจกรรมวิชาการ 74,140 48,231.23 122,371.23 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บำเพ็ญประโยชน์ 

20,000 - 20,000 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 10,000 20,000 30,000 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

50,000 10,000 60,000 

5. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

20,000 - 20,000 

รวม 174,140 78,231.23 252,371.23 
เงินรายได้สถานศึกษา 
1.  เงินประมูลโรงอาหาร 50,000 45,020 95,020 
2. เงินปาล์ม 30,000 1,568.06 31,568.06 
3. เงินค่าบำรุงหอประชุม 10,000 5,000 15,000 

รวม 90,000 51,588.06 141,588.06 
รวมทั้งสิ้น 958,340 229,819.29 1,139,821.29 
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การจัดสรรตามสัดส่วน  จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,139,821.29 บาท 
 

ที ่ รายการจัดสรร งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 รวม (บาท) 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่า

ไฟฟ้า  
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์) 

200,000 - - 200,000 

2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 40,000 - - 40,000 
3 ค่ากิจกรรมตามนโยบาย สพฐ 40,000 - - 40,000 
4 ค่าเดินทางไปราชการ  68,020 - - 68,020 
5 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 108,000 - 90,000 198,000 
6 โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ 120,000 252,371.23 - 372,371.23 
7 โครงการฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 
33,000 - - 33,000 

8 โครงการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

61,000 - - 61,000 

9 โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 75,842 - 51,588.06 127,430.06 
รวม 745,862 252,371.23 141,588.06 1,139,821.29 
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โครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
 

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่

ศตวรรษท่ี 21 
15,000 - - 15,000 ครูสุดารัตน์ 

2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5,000 - - 5,000 ครูสุดารัตน์ 
3 โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน/

ภายนอก (ทัศนศึกษา) 
- 30,000 - 30,000 ครูสุดารัตน์ 

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- 15,000 - 15,000 ครูปริศนา 

5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ -  65,371.23 -  65,371.23 ครูปริศนา 
 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

4,000 - - 4,000 ครูสุชาดา 

7 โครงการการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยการเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ 
โซเชียลมีเดีย (Social media) 

- 20,000 - 20,000 ครูสุชาดา 

8 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 2,000 - - 2,000 ครูสุชาดา 
9 โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม

แนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 
904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน” 

3,000 - - 3,000 ครูสุชาดา 
ครูพงศ์ธร 
 

10 นิเทศบูรณาการฯ 2,000 - - 2,000 ครูสุชาดา 
11 โครงการประกันคุณภาพ 10,000 - - 10,000 ครปูริศนา 
12 โครงการแข่งขันกีฬา - 10,000 - 10,000 ครูมนตรี 
13 โครงการลูกเสือ / นศท. - 20,000 - 20,000 ครูสุวัฒน์ 

ครูสุชาดา 
14 โครงการ Open House 10,000 - - 10,000 ครูมนตรี 

15 



 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
16 โครงการสะเต็มศึกษา 2,000 - - 2,000 ครูพงศ์ธร 

ครูสุวัฒน์ 
ครูปริศนา 
ครูศิริมา 

17 โครงการค่านิยม 12 ประการ - 11,500 - 11,500 ครูนุชสรา 
18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม - 7,500 - 7,500 ครูนุชสรา 
19 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ - 9,000 - 9,000 ครูศิริมา 

ครูประภากร 
20 โครงการแนะแนว/รับนักเรียน - 4,000 - 4,000 ครูสภาภรณ์ 
21 โครงการปฐมนิเทศ 1,000 - - 1,000 ครูสภาภรณ์ 
22 โครงการปัจฉิมนิเทศ 8,000 - - 8,000 ครูสภาภรณ์ 
23 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ

งาน 
4,000 - - 4,000 ครูพิศลดา 

24 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 

- 60,000 - 60,000 ครสูุวัฒน์ 

25 โครงการโรงเรียนคุณภาพ 20,000 - - 20,000 ครจูุฑารัตน์ 
26 โครงการศาสตร์แห่งพระราชา 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
20,000 - - 20,000 ครูพิศลดา 

ครูสุดารัตน์ 
ครูกมลวรรณ 

27 โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 - - 10,000 ครูประภากร 
28 โครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานทำ 
4,000 - - 4,000 ครูพิศลดา 

ครูสุภาภรณ์ 
รวม 28 โครงการ 120,000 252,371.23 - 372,371.23  
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2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู  68,020 - - 68,020 ครูจุฑารัตน์ 
2 โครงการด้วยรักและห่วงใย 33,000 - - 33,000 ครูประภากร 
3 โครงการ จ้างครูอัตราจ้าง 108,000 - 90,000 198,000 ครูจุฑารัตน์ 

รวม 3 โครงการ 209,020 - 90,000 299,020  
 

3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการการเงินและบัญชี 6,000 - - 6,000 ครพิูศลดา 
2 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปี 
5,000 - - 5,000 ครูศิริมา 

3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ 

50,000 - - 50,000 ครูสุดารัตน์ 
ครูกมลวรรณ 

รวม 3 โครงการ 61,000 - - 61,000  
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4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
10,000 - - 20,000 ครปูระภากร 

2 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 10,000 - - 10,000 ครูมนตรี 
3 โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
10,000 - - 10,000 ครูนุชสรา 

ครูจุฑารัตน์ 
4 โครงการ SBM - - 3,000 3,000 ครูพงศ์ธร 
5 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
12,842 - 51,588.06 64,430.06 ครสูุวัฒน์ 

 
6 โครงการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
10,000  - - 10,000 ครูนุชสรา 

ครูกมลวรรณ 

7 โครงการบริหารกลุ่มงาน
อำนวยการ 

15,000 - - 15,000 ครูสุวัฒน์ 
ครูนุชสรา 
ครูพิมพ์ใจ 

8 โครงการระดมทุนเพ่ือ
การศึกษา 

5,000 - - 5,000 ครูสุวัฒน์ 
ครูพงศ์ธร 
ครูพิศลดา 
ครูจุฑารัตน์ 
 

รวม 8 โครงการ 75,842 - 51,588.06 127,430.06  
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ  เปิดโลกการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ ๓    ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ที่ ๒          พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                        ตามแนวทางการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดารัตน์     จีนเจียง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ถึง   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับนโยบาย    (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
                                     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร 
                                     จัดการศึกษา 
                              (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
                                     เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
                                     สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือ           
                                     ปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ศตวรรษที่ ๒๑ สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ ๒๐ และ ๑๙ ระบบ
การศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิด
เรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑" ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจาก
วงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโคร
ซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและ
ก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (Partnership for 
21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P๒๑ 

หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจำเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสำหรับการ
ออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑      ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนา
วิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น สามารถสรุปทักษะสำคัญอย่างยอ่ๆ 
ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า 
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ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration              

การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  

ประกอบกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนดให้
ใฝ ่ร ู ้ใฝ ่เร ียนเป็นตัวบ่งช ี ้ท ี ่  ๓ ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที ่ ๓ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเป็นมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการเปิด
โลกเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ  การพัฒนาคน
ไทยทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆรอบตัว 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนการคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ๓.๑.๑  นักเรียนจำนวน 192 คน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
          ๓.๑.๒ นักเรียนจำนวน 192  คน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม   
          ๓.๑.๓  นักเรียนจำนวน 192  คน เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน   
          ๓.๑.๔  นักเรียนจำนวน 192 คน เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
 
      

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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นักเรียนทุกคนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการ 
ฟัง  รู้จักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง
ความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
๑.กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ๓D 
ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมชี้แจง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ขั้นดำเนินการ(D) 
๑. ดำเนินการตามโครงการ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
๑. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การเข้าใช้ห้องสมุดมีชีวิต๓D 
ขั้นประเมินผล (A) 
๑.นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา  

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
แล้วนำเสนอผลงานในแบบของ
ป้ายนิเทศ  
 
2. ร้อยละของผู้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน   
 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
๒. ตามหายอดนักอ่าน 
ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมชี้แจง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ขั้นดำเนินการ(D) 
๑. ดำเนินการตามโครงการ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
๑. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
ขั้นประเมินผล (A) 
๑. นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม   
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

3.  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
และการบริการไอซีที 
ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมชี้แจง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นำเสนอผลงาน  
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

 



 

 

 

ขั้นดำเนินการ(D) 
๑. ดำเนินการตามโครงการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
๑. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การเข้าใช้ห้องสมุดมีชีวิต๓D 
ขั้นประเมินผล (A) 
๑. นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงละพัฒนา 

 

 
 
 
 
๕.  กิจกรรม/และการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

๑.กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต ๓D 
๑.๑ จัดป้ายนิเทศเนื่อง
ในวันสำคัญต่างๆ 
  ๑.๒ จัดป้ายนิเทศ
แสดงผลจากการหา
ความรู้ การสรุปความรู้ 
  ๑.๓ ส่งเสริมการอ่าน
หนังสือนอกหลักสูตร 
นิตยสาร 
๑.๔ แนะนำหนังสือใหม่
และน่าสนใจ 

  

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

๒.  อ่านดีวิถีเปลี่ยน   
๒.๑ ตอบคำถาม(ยอด
นักอ่าน) 

      
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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  ๒.๒ ประกวด
ความสามารถด้านการ
อ่าน การเขียน   
๓.  ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์และการ
บริการไอซีที 
๓.๑ จัดเตรียมสื่อจาก
แผ่น CD-ROM 
  ๓.๒ จัดคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการสืบค้นข้อมูล 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
๖.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
       ๖.๑   เงินงบประมาณ  15,000 บาท 
               รวมงบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต ๓D 
๑.๑ จัดป้ายนิเทศเนื่องใน
วันสำคัญต่างๆ 
    - น้ำหมึก 1 ชุด 
   - กระดาษสี คละสี 2 
โหล 
   - กาว 2 กระปุกใหญ่ 
   - เยื่อกาว  4 ม้วน  
   - กระดาษเอ 4  1  ลัง 
   - ดอกไม้พลาสติก  
  ๑.๒ จัดป้ายนิเทศแสดงผล
จากการแสวงหาความรู้ การ
สรุปความรู้ 
 จัดทำป้ายบอร์ดแสดง   
 ผลงานนักเรียน 
   - ฟิวเจอร์บอร์ด 4  แผ่น 
   - กระดาษสี  2  โหล  

   
 

 
 

1,000 
300 
 200 

      200 
       550 
      200 

 
 
 
 
 

200 
300 
360 

3,310 
 
 
 

 

น.ส.สุดารัตน์ 
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   - กาวสองหน้าแบบหนา  
2  ม้วน 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑.๓ ส่งเสริมการอ่าน
หนังสือนอกหลักสูตร  
  - จัดมุมหนังสือวารสาร 
    หนังสือนิตยสาร   
    ป้ายบอกมุมหนังสือ 
    พีพีบอร์ดรหัสดิวอ้ี 
    แล็กซีนติดหนังสือ ตาม
รหัสดิวอ้ี    12x40 
๑.๔ แนะนำหนังสือใหม่และ
น่าสนใจ 
จัดซื้อหนังสือ 

   
 

 
1,000 

300 
300 
480 

 
 
 

2,610 

4,690 
 
 
 

 

น.ส.สุดารัตน์ 

กิจกรรมที่ ๒ ตามหายอด
นักอ่าน 
  ๒.๑ ค่าหมึกพิมพ์คำถาม-
คำตอบ 
  ๒.๒ ค่ากระดาษในการ
จัดทำเอกสาร 1  ลัง 
  ๒.๓ ค่าของรางวัลสำหรับ
กิจกรรมการตอบคำถาม 
  ๒.๔ จัดบอร์ด ยอดนัก
อ่านประจำเดือน  

   
 
 
 
 
 

1,500 
 

500 

2,000  

กิจกรรมที่ ๓ ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์และการ
บริการไอซีที 

   
 
 

5,000  



 

 

 

  ๓.๑ ค่าซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

5,000 

รวม   15,000 15,000  

* ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
๗. วิธีประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
แล้วนำเสนอผลงานในแบบ
ของป้ายนิเทศ 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ตรวจผลงาน 

แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม   

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
การประกวด 

แบบรายงาน มฐ.๓ 
รายงานสรุปผลการประกวด      

ตามหายอดนักอ่าน 
 

๓. ผู้ร้อยละเรียนที่สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน   
 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ตรวจผลงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

๔. ผู้เรียนที่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นำเสนอผลงาน 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ตรวจผลงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกการเข้าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

 
๘. ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 
       ๘.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
ต่างๆรอบตัวอยู่ในระดับดี 
 ๘.๒ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
อยู่ในระดับดี 
 ๘.๓ นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนการคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันอยู่ใน
ระดับดี 
 ๘.๔ นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับดี 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
             ๙.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
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                    ๙.๑.๑  การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
                    ๙.๑.๒ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
                    ๙.๑.๓  บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินได้ตามเวลาที่กำหนด 
              ๙.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                    ๙.๒.๑ วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
                    ๙.๒.๒ วางแผนและบริหารจัดการในด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอ 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
        (นางสาวสุดารัตน์   จีนเจียง)    

       ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 

ลงชื่อ      
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

    ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 

ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
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สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
สนองกลยุทธ์ที่  2   พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ          

ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดารัตน์  จีนเจียง  
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  มิถุนายน  2564   ถึง  31 มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวทางการ จัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 
      ที่ 21 

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 
       จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การ      
       สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนา   
       ไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การอ่านเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมโลกเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และแนวคิดใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและให้การส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมี
หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน กอปรกับรัฐบาลได้กำหนด
นโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพประสิทธิภาพ มาตรฐานและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื ่องคุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง          
ความต้องการของประเทศ โดยให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามรณรงค์สร้างนิสัยรั กการอ่านให้กับคน
ไทยด้วยวิธีการต่างๆ จนทำให้คนไทยนิยมอ่านหนังสือในเวลาว่างมากขึ้น โดยเชื่อว่า “นิสัยรักการอ่าน
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เป็นรากฐานแห่งการพัฒนา” สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบและทำให้การอ่านหนังสือลดลงมีหลาย
ประการ เช่น การขาดแคลนหนังสือ การไม่มีหนังสือที่ดี ที่ตรงกับความสนใจและที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่าน การไม่มีหรือมีไม่เพียงพอของแหล่งบริการหนังสือที่สะดวกในการซื้อและสะดวก   
ในการยืม ดังนั้น การที่จะทำให้การอ่านบรรลุผลได้ จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย จะต้องร่วมรณรงค์ประสาน
ความร่วมมือในการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็กไทยมีพฤติกรรมรักการอ่านจนเป็นนิสัยตั้งแต่เยาว์วัย 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียน
เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการ
ดำรงชีวิตของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ มีการบันทึก           
การอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย และมีนิสัยรักการอ่าน 
  

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  3.2.1 นักเรียนมีทักษะรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้  จากการอ่านหนังสือ
ด้วยตนเองเสมอ ร้อยละ 80 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  ขั้นวางแผน (P)  
      1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ 
  ขั้นดำเนินการ (D) 
      1.  ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน 
    

-ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม   

ร้อยละ 80 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
      1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
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  ขั้นประเมินผล (A)  
รายงานผลการดำเนินงาน 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   5,000    บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ ...............-...................  บาท 
  รวมงบประมาณ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม  ส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน   

 
 

  
 

 
 

น.ส.สุดารัตน ์
จีนเจียง 

1. สมุดบันทึกรักการอ่าน - - 4,000 4,000 
2. ค่ากระดาษในการจัดทำ
เกียรติบัตร (จำนวน 4 รีม 
*200 บาท) 
3. ของรางวัล (กระเป๋าดินสอ  
จำนวน 6 อัน) 

- - 800 
 
 

200 
 

800 
 
 

200 

รวม   5,000 5,000 
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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1. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
การอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 

ติดตามประเมินผล แบบประเมนิผล 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ มีการบันทึก           
การอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย และมีนิสัยรักการอ่าน 

 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
  9.1.2 กิจกรรมไม่สามารถดำเนินได้ตามเวลาที่กำหนด 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 9.2.1 วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
  

 

ลงชื่อ       
        (นางสาวสุดารัตน์   จีนเจียง)    
              ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ชื่อโครงการ    แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก (ทัศนศึกษา)ปีการศึกษา 2564 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

33 



 

 

 

ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ ๒  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
สนองกลยุทธ์ที่ ๔  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ตามหลักการมีส่วนร่วม 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดารัตน์     จีนเจียง 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ 
                                     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ 
                                     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                             (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ เรียนรู้ด้วยวิธีการ  
                                   Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
                                   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลอง  
                                   กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ  
                                   สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

.......................................................................................................  
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้
ด ้วยวิธ ีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเร ียนรู ้จากสถานการณ์
จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข มิใช่จำกัดอยู่แต่ภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์และ ภูมิปัญญาไทยสร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย อีกทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่นอีกด้วย 
การออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน และ
เรียนรู้จากวิทยาการ ที่ก้าวหน้าเพื่อให้เป็น ผู้รอบรู้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้สิ่งใหม่นอก
ห้องเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของ
ตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอย่าง
หนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษา
อย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  อีกท้ังเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ  ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง ๘ สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
เป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
หลากหลายและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั้น
สถานศึกษาจึงจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
รอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆจากความสำคัญและความ
จำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 

ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการทัศนศึกษาขึ้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ  การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ได้ศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัด 
     ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาได้เห็นความแตกต่างและเปรียบเทียบ 
           ความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ 
    ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลาย  
           ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน 
    ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากการปฏิบัติ 
          และสัมผัสกับประสบการณ์จริง 
 
๓. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ๓.๑ ด้านปริมาณ    

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา  

๓.๒  ด้านคุณภาพ    
นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากการปฏิบัติและสัมผัสกับ

ประสบการณ์จริง โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้ที ่มีอยู ่ในท้องถิ ่น  ทำให้ได้รับประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน อีกทั้งการจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

๑.  กิจกรรมทัศนศึกษา 
ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมชี้แจง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ขั้นดำเนินการ(D) 
๑. ดำเนินการตามโครงการ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
๑. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) 
๑. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้นอก
ห้องเรียนจากการปฏิบัติ
และสัมผัสกับประสบการณ์
จริง โดยศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
 

ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. กิจกรรม/และการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

๑. กิจกรรมทัศนศึกษา 
  ๑.๑ ประสานงาน 
  ๑.๒ สำรวจนักเรียน 
  ๑.๓ จัดทำเอกสารต่างๆ 
  ๑.๔ ดำเนินการ 
  ๑.๕ ประเมินผล สรุป
โครงการ 

         
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
✓ 
✓ 
 

 
 
 
 
 
✓ 

 

๖.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
       ๖.๑    เงินงบประมาณ              30,000   บาท 
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      เงินนอกงบประมาณ   บาท 
              รวมงบประมาณ          30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน ) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทัศนศึกษา
๑.๑ ค่ารถโดยสารไม่ประจำทาง    
จำนวน 2 คัน คันละ 10,000 
บาท 
๑.๒ ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา  
๑.๓ ค่าอาหาร 
     - อาหารกลางวัน  30x192 
     - อาหารว่าง  20x192 
๑.๔ ค่าของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 

 
20,000 

      
 
 

 
5,760 
3,840 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,000 

 
 
 

 
5,760 
3,840 

400 

   ครูกนกกร    
ครูสุดารัตน์ 

รวม 400 29,600  30,000  
 หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

๗. วิธีประเมินผล 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 

๑. แบบสำรวจ 
 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่บันทึก
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ตรวจบันทึกการศึกษาดูงาน 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 
๓. สมุดบันทึกการศึกษาดูงาน 

๘. ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 
     ๘.๑ นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถานที่สำคัญในประเทศไทย 
     ๘.๒ นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์อย่างหลากหลาย ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน 
     ๘.๓ นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎ ระเบียบวินัย 
          ในการอยู่ร่วมกัน 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ๙.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  การจัดกิจกรรมอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019  
     ๙.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  การติดตามข่าวสารและเลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019   
 -  รู้จักบริหารการจัดการเวลา 

          
 ลงชื่อ       
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        (นางสาวสุดารัตน์   จีนเจียง)    
              ผู้เสนอโครงการ  

                  

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลผลิต   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่   1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปริศนา   ไชยบุรี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564  -  31 มีนาคม 2565 

สอดคล้องนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้  

 (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์   ที่ 6 การพัฒนา 

                                       ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

(✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 1. เรียนภาษาไทย 
เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 

38 



 

 

 

ข้อที่ 2. เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
ข้อที่ 3. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา
และการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
ข้อที่ 4. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการ 
เรียนรู้ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ร ับการส ่งเสร ิมให้ม ีศ ักยภาพสูงส ู ่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายให้
สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งการที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้นั ้น สถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ซึ่งจากผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที ่6 ปรากฏดังตาราง 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 

ชั้น
มัธ

ยม
ศึก

ษา
ปีที่

 3
 

วิชา คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
+- 

ชั้น
มัธ

ยม
ศึก

ษา
ปีที่

 6
 

คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
+- โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ภาษาไทย 44.31 54.29 -9.98 36.47 44.36 -7.89 
ภาษาอังกฤษ 25.52 34.38 -8.86 20.79 29.94 -9.15 
คณิตศาสตร ์ 20.14 25.46 -5.32 16.61 26.04 -10.03 
วิทยาศาสตร์ 26.97 29.89 -2.92 24.24 32.68 -8.44 
สังคมศึกษา    31.05 35.93 -4.88 
รวมเฉลี่ย 29.235 36.005 -6.77 25.832 33.79 -8.078 

 

 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  
มีผลการเรียนต่ำกว่าเป้าหมาย  อีกทั ้งจากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของ
สถานศึกษาปีการศึกษา 2563  และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ  ผลการ
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ประเมินการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับที่พอใช้ ซึ่งทางคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า 
“โรงเรียนควรจัดทำโครงการและกิจกรรมให้หลากหลายจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เช่น กิจกรรมสอนพิเศษกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
 กิจกรรมเพื ่อนช่วยเพื ่อน กิจกรรมพี ่ช ่วยน้อง   เป็นต้น  เพื ่อมุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนได้รับ
ประสบการณ์ ความรู้และมีการะบวนการคิดในการพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพผา่น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายของผู้สอน 
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้
สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงจัด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสร้างนวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
     2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
     2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. เป้าหมาย 
     3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                3.1.1  นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน (181 คน)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๕ กลุ่มสาระสูงขึ้น 
                 3.1.2  นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน (181 คน)  มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
                 3.1.3  นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 62 คน  
มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net) สูงขึ้น 
                  3.1.4  ครูผ ู ้สอนทุกคนภายในโรงเร ียนคลองฉนวนวิทยา ทั ้ง 15 คนมีความรู้  
ความสามารถในการจัดทำ  แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ และ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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                  3.2.1  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกและภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปและมีพัฒนาการดีข้ึน 
                  3.2.2  นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีสมรรถนะของผู ้เรียนตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกและภายในของสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  
       3.2.3   นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-Net) สูงขึ้นร้อยละ 3 
                   3.2.4  ครูผู้สอนทุกคนภายในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้น 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่1.  เพิ่มสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ 
ขั้นวางแผน  (P) 
    1.ประชุมชี้แจง 
    2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
    1.ดำเนินงานตามโครงการ 
    2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
    ประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
ขั้นประเมินผล (A) 
    นำเสนอผลการดำเนินโครงการมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
2. ร้อยละของกลุ่มสาระที่
ได้รับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีเพ่ือจัดทำสื่อที่
ทันสมัยสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 

กิจกรรมที2่.  การสอนเข้ม 
ขั้นวางแผน  (P) 
    1.ประชุมชี้แจง 
    2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

1.ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ6 
ได้รับการสอนเข้ม 

ร้อยละ 100 
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ขั้นดำเนินการ (D) 
    1.ดำเนินงานตามโครงการ 
    2.จัดตารางการสอนเข้ม 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
ประเมินการสอนเข้มให้เป็นไปตามเป้า 
ขั้นประเมินผล (A) 
    นำเสนอผลการดำเนินโครงการมาปรับปรุงและ
พัฒนา 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที3่.  การทดสอบวัดความรู้ 
ขั้นวางแผน  (P) 
    1.ประชุมชี้แจง 
    2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
    1.ดำเนินงานตามโครงการ 
    2.จัดการทดสอบวัดความรู้ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
    ประเมินจัดการทดสอบวัดความรู้ 
ขั้นประเมินผล (A) 
    นำเสนอผลการดำเนินโครงการมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

1.ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้า
ทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
2.ร้อยละผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓และ๖เข้า
รับการทดสอบ Pre O-NET 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การทดสอบข้อสอบกลาง 

ร้อยละ 100 

กิจกรรมที4่.กิจกรรมรายงานผลสัมฤทธิ์ ระดับ
โรงเรียน 
 ขั้นวางแผน  (P) 
    1.ประชุมชี้แจง 
    2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
    1.ดำเนินงานตามโครงการ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 100 



 

 

 

จัดทำสรุปผลผลสัมฤทธิ์ ระดับโรงเรียน 
ขั้นประเมินผล (A) 
    นำเสนอผลการดำเนินโครงการมาปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

 
 
 
 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1.  เพ่ิมสมรรถนะและ
ทักษะการเรียนรู้ 

            

2.  การสอนเข้ม             
3.  การทดสอบวัด
ความรู้ 

            

4.กิจกรรมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน 

            

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    15,000  บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
  รวมงบประมาณ  15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
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ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1.  เพ่ิมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ 
       1.1  วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ (8*300 บาท* 2 ภาคเรียน) 

  4,800 4,800  
ครูปริศนา   
ไชยบุรี 

2.  การสอนเข้ม 
      2.1  ค่าวัสด ุ

 
 

 2,000 2,000 ครูปริศนา   
ไชยบุรี 

 
 
 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

3.การทดสอบความรู้ 
     3. 1.จัดทำเอกสาร Pre – Onet ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
    3.2 จัดทำเอกสารการทดสอบกลาง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
    3.3  ดำเนินการสอบระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 

   
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

6,000 
 
 

 

ครูปริศนา   
ไชยบุรี 

4.กิจกรรมรายงานผลสัมฤทธิ์ ระดับโรงเรียน 
     4.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับโรงเรียน 

   
2,200 

2,200 ครูปริศนา   
ไชยบุรี 

รวม   15,000 15,000  
 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

สรุปผลการประเมิน 
 

รายงานสารสนเทศ
มาตรฐานที่1 

ร้อยละของกลุ่มสาระที่ได้รับการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือจัดทำสื่อที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สำรวจ/ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าร้อยละ 
50ได้รับการสอนซ่อม 

แบบสรุปผลการประเมิน รายงานผลการประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ 50 
ได้รับการสอนเสริมตามศักยภาพ 

แบบสรุปผลการประเมิน รายงานผลการประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2,3,5และ6 ได้รับการสอนเข้ม 

ตรวจสอบ/ทดสอบ แบบตรวจสอบ/ทดสอบ 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ6 เข้าทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET)  

สรุปการทดสอบ O-NET รายงานสารสนเทศ
มาตรฐานที่1 

ร้อยละผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6เข้ารับการทดสอบ Pre O-NET ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  

สรุปการทดสอบ Pre O-NET รายงานสารสนเทศ
มาตรฐานที่1 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบข้อสอบ
กลาง 

สรุปการทดสอบ  รายงานสารสนเทศ
มาตรฐานที่1 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน รายงานสารสนเทศ
มาตรฐานที่1 

ร้อยละของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
วัดผลและประเมินผล 

สรุปผลการประเมิน รายงานสารสนเทศ
มาตรฐานที่1 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1  สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น  

45 



 

 

 

      8.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สมรรถนะด้านสำคัญ  การอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน  รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
      8.3 สถานศึกษามีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
    9.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.2.1 วางแผน  และบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
 9.2.2 วางแผน  และบริหารจัดการในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด 
 
 
   

ลงชื่อ        
        (นางสาวปริศนา   ไชยบุรี)    
              ผู้เสนอโครงการ  

                  
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

\ 
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โครงการ   ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลผลิต    ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่   1                  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น  

สำคัญตามแนว ทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
ฝ่ายงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปริศนา   ไชยบุรี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 มิถุนายน  2564  -  31 มีนาคม 2565 

สอดคล้องนโยบาย                  (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

     (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่ 6การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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(✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 1. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อ
การสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 

     ข้อที่ 2. เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
ข้อที่ 3. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์
จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือ
ปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ข้อที่ 4. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

 
 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
จำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจบุัน  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ กและเยาวชน ให้
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม)  จึงสร้างโอกาสให้แก่
เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ  โดยกำหนดจัดการแข่งขันทักษะ   ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
และระดับประเทศต่อไป  

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับ
สติปัญญา และความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  นำไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  
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ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยส่ง
ผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และระดับประเทศ  และส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานมหกรรมทางวิชาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ 
2.2เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 

        2.3เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
        3.1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และนำเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
        3.1.3  คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยม  ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค 
และระดับประเทศ 
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1 เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่าง ๆ  และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  
        3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
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1.  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าแข่งขัน 
ขั้นวางแผน  (P) 
    1.ประชุมชี้แจง 
    2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
    1.ดำเนินงานตามโครงการ 
    2.จัดส่งนักเรียนที่มีความสามารถเข้าแข่งขัน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
    นิเทศ  ติดตาม  ผลการเข้าแข่งขัน 
ขั้นประเมินผล (A) 
    นำเสนอผลการดำเนินโครงการมาปรับปรุง
และพัฒนา 

1.ร้อยละผู้เรียนที่เข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการได้รับรางวัล/
ได้รับเกียรติบัตร 

ร้อยละ 80  

5. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1.  ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ        65,371.23   บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     -      บาท 
  รวมงบประมาณ       65,371.23   บาท (หกหม่ืนห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท
ยี่สิบสามสตางค์) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
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1.  ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
      1.1  วัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อม 
      1.2  ค่าอาหารกลางวัน  
      1.3 ค่าพาหนะ  
      1.4 สรุปข้อมูล/
ประกาศผล/จัดทำเกียรติ
บัตร/ รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

39,371.23 
 
 
 

1,000 

 65,371.23    ครูปริศนา   
ไชยบุรี 

รวม 5,000 20,000 40,371.23  65,371.23     
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละผู้เรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้รับรางวัล/ได้รับเกียรติบัตร 

สำรวจ - แบบสำรวจ 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีการบูรณาการอย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
8.2สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร จัดกิจกรรม  และเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
8.3 นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้

ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชน 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
       9.1.2 กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนด 
      9.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.2.1 วางแผน  และบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
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 9.2.2 วางแผน  และบริหารจัดการในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด 
 

ลงชื่อ        
        (นางสาวปริศนา   ไชยบุรี)    
              ผู้เสนอโครงการ  

                  
ลงชื่อ      

       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ฝ่ายงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา เพชรสุก 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับนโยบาย ( / )  ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ 

จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
( / )  จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
( / )  จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active  
Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือ 
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ปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแม่บทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู ้เรียนบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด  การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการดำเนินงาน
เป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป  ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานนี้จะต้องคำนึงถึง
หลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม  จะต้องสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  และนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเป้าหมายของ
การพัฒนา เน้นให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะและทักษะตามศตวรรษที่ 21  
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ตามหลักบริหารและมีส่วนร่วม มุ่งสู่
คุณภาพเด็กดี เก่ง และมีความสุข การดำเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่าง
ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน และต้องมีผู้นำที่ชำนาญมีความสามารถใน
หน้าที่การงานเป็นอย่างดี  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อม
กันเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนและเป็นแนวทางของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้เกิดความหลากหลาย และ
ตอบสนองตามศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะตามศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

   1. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ 
สามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
   2. นักเรียน ครูและบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ  
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   1. ครมูีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับดีเยี่ยม 
   2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง 

กับมาตรฐานสากล ในระดับดีเยี่ยม 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและ
หลักสูตรกลุ่มสาระ 
ขั้นวางแผน ( P )   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

 

1.คุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. ร้อยละของครูที่มีการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป 

100 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ขั้นดำเนินการ ( D )  

- ดำเนินการตามโครงการ   
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 

- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
     -     จัดทำรายงานผลการดำเนิน 

  

กิจกรรมที่ 2  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ขั้นวางแผน ( P )   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ ( D )  
- ดำเนินการตามโครงการ   

ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ขั้นประเมินผล ( A ) 

3.ร้อยละของนักเรียน ครู
และบุคลากรที่มีความพึง
พอใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริต 
 
 
 
 
 
 

100 



 

 

 

     -     จัดทำรายงานผลการดำเนิน  
กิจกรรมที่  3  กิจกรรมพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  Best Practice 
ขั้นวางแผน ( P )   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ ( D )  
- ดำเนินการตามโครงการ   

ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ขั้นประเมินผล ( A ) 
     -     จัดทำรายงานผลการดำเนิน 

4.ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม Best practice  

100 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
และหลักสูตรกลุ่มสาระ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  Best Practice 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน  1,000 1,000  2,000 นางสาวสุชาดา   
2.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  500 500 1,000 นางสาวสุชาดา   
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3.กิจกรรมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม  Best Practice 

 500 500 1,000 นางสาวสุชาดา   

รวม  2,000 2,000 4,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริต 
4.ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม Best 
practice 

สังเกต 
สำรวจ 

 
ประเมิน 

 
สำรวจ 

แบบประเมิน
การใช้หลักสูตร 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

8.2 นักเรียนเป็นคนดี มีการเรียนดี  สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ด้านคน   : บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความพร้อมในด้านของจำนวน 
       ด้านเงิน  :  เงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินการ 
       ด้านวัสดุอุปกรณ์  : - 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามห้วงเวลาของโครงการ และความพอเพียง 
 
 
 

ลงชื่อ         
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        (นางสาวสุชาดา   เพชรสุก)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี    ด้วงกูล) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ร่วมกับสื่อ โซเชียลมีเดีย (Social media) 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา เพชรสุก 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับนโยบาย ( / )  ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ 

        จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ( / )  ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ 
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                                       พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ( / ) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active  
       Learning เน้นพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 
       สถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา 
       และการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้ 
       อย่างมีความสุข 
( / ) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 4 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็น 
      เครื่องมือเรียนรู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดกําหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีที่ไม่
สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
และกําหนดการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE)    2. การเรียน
ผ่านทีวี (ON-AIR) ใน 4 ระบบ ได้แก่ 2.1 ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU-Band (จานทึบ) ช่อง 
186 – 200 และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337 – 351   2.2 ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง 37 – 
51    2.3 ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และ    2.4 ระบบ IPTV และ 3. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
และแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.1 เว็บไซต์ www.deep.go.th (DEEP : Digital 
Education Excellence Platform) 3.2 เว็บไซต์ DLTV – www.dltv.ac.th  3.3 เว็บไซต์ Youtube 
- www.youtube.com DLTV1 Channel – DLTV15 Channel และ  3.4 แอปพลิเคชัน DLTV บน 
Smartphone/Tablet  ในระยะก่อนเปิดเรียน แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ การ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสรรช่องสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 15 ช่องรายการ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของ
ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจั ดทํา
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั้งนี้ ได้เริ ่มออกอากาศทั้ง 15 ช่อง
รายการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 เป็นช่วง
ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐานนักเรียนให้ได้เรียนล่วงหน้าและให้ผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ โดยไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของก ารวัดและ
ประเมินผลแต่อย่างใด หากโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งต้อง
ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด) สําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนน้อยและมีพ้ืนที่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนได้แบบปกติให้โรงเรียนปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมาก แต่พื้นที่
น้อย ให้จัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่าน
ทีวี (ON-AIR) และการเรียนผ่านออนไลน์ (ONLINE) โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สลับกันมาสอบที่
โรงเรียน โดยโรงเรียนออกข้อสอบคู ่ขนาน (Parallel examination)  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหวังว่า เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ด้วยเหตุผลหลายประการในการเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของโรงเรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  อนึ่งจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้กำหนด
นโยบายและแผนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์โดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ โซเชียลมีเดีย (Social media) ใน
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมกันเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
อย่างชัดเจน ตามสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานประจำปี การศึกษาใน
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน และได้ดำเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
และได้กำหนดให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ในปีการศึกษา 
2564  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการนำการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (  
DLTV ) เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาร่วมกับสื่อ โซเชียลมีเดีย (Social media)ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน  (Active Learning) ด้วยโรงเรียนคลองฉนวนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาที่น่าจะเห็นผลที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนหลักสูตรหรือการเปลี่ยนเนื้อหาวิชาความรู้ แต่การ
เปลี ่ยนแปลงรูปแบบการสอนของครูที ่จะทำให้ผลของการจัดการศึกษ าเปลี ่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ที่แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหายขาด ดังนั้น
ทางสถานศึกษาต้องหามาตรการและแนวทางรองรับปัญหาเหล่านี้และให้เกิดผลที่ดีต่อตัวนักเรียนมาก
ที่สุด  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์ท่ีแพร่ระบาด 
               ของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
          2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและครูให้เกิดความ 
           หลากหลายและตอบสนองตามศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะตามศตวรรษที่ 21  
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนเข้าร่วมการเรียนรู้ออนไลน์ตามรายวิชาต่างๆผ่านทางไกลดาวเทียม (DLTV) 
ร่วมกับสื่อ โซเชียลมีเดีย (Social media) ร้อยละ 60 

2. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการนำการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  (DLTV) ตาม
รูปแบบที่เรียกว่า (Active Learning by DLIT) ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ  
1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา  2564 

 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  การเรียนการสอนออนไลน์โดยการ
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ 
โซเชียลมีเดีย (Social media) 
ขั้นวางแผน ( P )   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ ( D )  
- ดำเนินการตามโครงการ   

ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ขั้นประเมินผล ( A ) 
     -     จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

1.ร้อยละนักเรียนเข้าร่วมการเรียนรู้
ออนไลน์ตามรายวิชาต่างๆผ่าน
ทางไกลดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับ
สื่อ โซเชียลมีเดีย (Social media) 
2.ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active 
Learning)ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ที่
ได้ด้วยตนเอง  และสามารถสื่อสาร
สิ่งที่ตนเองเรียนรู้หรือค้นพบต่อผู้อื่น
ได้ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ผลการ
ทดสอบ O-net  

80 
 
 

 
100 
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5. ระยะวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. การเรียนการสอน
ออนไลน์โดยการเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ร่วมกับสื่อ 
โซเชียลมีเดีย (Social 
media) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   20,000   บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. การเรียนการสอน
ออนไลน์โดยการเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ร่วมกับสื่อ โซเชียล
มีเดีย (Social media) 

  

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

นางสาวสุชาดา   

เพชรสุก 

รวม   20,000 20,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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1.ร้อยละนักเรียนเข้าร่วมการเรียนรู้ออนไลน์ตามรายวิชาต่างๆ
ผ่านทางไกลดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ โซเชียลมีเดีย  
2. ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถ
สรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง  และสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู้หรือค้นพบต่อผู้อ่ืนได้ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ผลการทดสอบ O-net  
 

สำรวจ 
 
 

สำรวจ 
 

 
ทดสอบ 

 

แบบรายงานผล 
 
 

แบบรายงานผล 
 
 

แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/รายงานผล 
O-net 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนเข้าร่วมเรียนออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีทางไกล (DLTV) ร่วมกับสื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social media) ได้อย่างหลากหลาย 

8.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV) หรือเทคโนโลยีด้านอื่นเพ่ือ
ความหลากหลาย 

8.2 นักเรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก และ
เป็นคนดี สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ด้านคน   : ความพร้อมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
       ด้านเงิน  :  เงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินการ 
       ด้านวัสดุอุปกรณ์  : ความไม่พร้อมของห้องเรียน หรือสื่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ที่จะใช้        
                ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามห้วงเวลาของโครงการ และความพอเพียง 
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ลงชื่อ       
      (นางสาวสุชาดา   เพชรสุก)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
   

ลงชื่อ     
     (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี        ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม 
     แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา เพชรสุก 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17  พฤษภาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับนโยบาย ( / )  ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ 

จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ( / )  ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ 
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พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ( / )  จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active  
Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือ 
ปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

                    ( / )  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การ 
สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่ 
นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาค
วิชาการลง โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู ้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและ โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.20 น. 
และหลังเวลานั ้นให้ผู ้เรียนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคง
เหมือนเดิมตามกำหนดของแต่ละโรงเรียน  

ดังนั ้น เพื ่อให้การขับเคลื ่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ ่มเวลารู้” สู ่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับหลายประเทศที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลกที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดสำคัญใน
ศตวรรษที่ 21 เรื ่องจิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื ้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื ้นฐานด้าน
พลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมและ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ เทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และ ทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2.1 เพ่ือให้บริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัตินักเรยีนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและ
ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  
          2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้  
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          2.3. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ  

     1. นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีคุณลักษณะประกอบด้วย สร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและ ค่านิยม เสริมสร้างทักษะการ
ทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต 
     2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ขั้นวางแผน ( P )   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ ( D )  
- ดำเนินการตามโครงการ   

ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ขั้นประเมินผล ( A ) 
     -     จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

1.น ักเร ียนร ้อยละ 100 สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาการในการเรียนรู้อยา่ง
แท้จริงในทุก กิจกรรมตามที่กำหนด
ในโครงการ 
2.นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

100 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ            2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - 1,000 1,000 2,000 น.ส.สุชาดา เพชรสุก 
 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้ พัฒนาการในการเรียนรู้
อย่างแท้จริงในทุกกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการ 
2.นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

สังเกต/สอบถาม แบบสอบถาม/
รายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและ
ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  
           8.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเอง ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้  
           8.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ด้านคน   : บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งจำนวน  และความสามารถ 
       ด้านเงิน  :  เงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินการ 
       ด้านวัสดุอุปกรณ์  : ความไม่พร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรม 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามห้วงเวลาของโครงการ  และความพอเพียง 
 

ลงชื่อ       
      (นางสาวสุชาดา   เพชรสุก)     
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 

ลงชื่อ    
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 

                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ   
      (นางนฤดี        ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
ชื่อโครงการ  จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904  
                                “หลักสูตรพื้นฐาน” 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  1   คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่

การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ฝ่ายงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา เพชรสุก 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17  พฤษภาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 
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สอดคล้องกับนโยบาย ( / )  ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การ
จัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
( / )  จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรจิตอาสา คือหลักสูตรพระราชทานที่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร  ที่ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นเยาวชน บุคคลที่มีพ้ืนฐานของจิตใจที่ดีและเต็มเปี่ยม
ไปด้วยความเมตตา เกื ้อกูล ช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน ของพสกนิกรของพระองค์ท่าน  ดังนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญและต่อยอดพระราชดำริใน
โครงการจิตอาสานี้ขึ ้นมา โดยได้พระราชทานโปรดเกล้า ฯ ให้คณะวิทยากรที่ได้รับการฝึก ได้นำ
โครงการจิตอาสาลงสู่พื้นที่โรงเรียนทั่วประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ ให้คนไทยทุก
คนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัติรย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย
มาอย่างยาวนาน โดยผ่านการถ่ายทอดการอบรมสู่ตัวนักเรียน เยาวชน บุคลากร เป็นต้น และนำ
หลักสูตรจิตอาสา 904 เข้ามาถ่ายทอดให้กับโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง อันมีความหมายว่า ต้องมีความรับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่น
ในหลักคำสอนทางศาสนา มีความมั่นคงในสถาบันสำคัญของชาติ และมีความเอื้ออาทรต่อชุมชนและ
สังคมของคนในชาติ การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม อันมีความว่า ให้ทุกคนรู้จักแยกแยะสิ่งที่
ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อช่วยกันเสริมสร้างคนดี
ให้แก่ชาติบ้านเมือง การมีงานทำ มีอาชีพอันสุจริต อันมีความหมายว่า ต้องให้เด็กรักงาน มีวิริยภาพ 
ทำงานให้เกิดความสำเร็จบริบูรณ์ การเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ ให้สามารถเลี้ยง
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะมุ่งให้นักเรียนเป็นเด็กดี 
เก่ง และมีความสุข การดำเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดีจากเจ้าหน้าที่
ผู ้เกี ่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน โรงเรียนจึงต้องนำหลักสูตรจิตอาสา 904 และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกันเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ 
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สถาบันพระมหากษัตริย์  
2.2 เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีของนักเรียนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อ 

พัฒนาพื้นที่ในโรงเรียน ชุมชนใกล้เคียงให้มีความเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

   1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับความสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100 

   2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายในโรงเรียน ชุมชน ร้อยละ 100  
3.2 เชิงคุณภาพ  
   1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระ 
ราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์  มาตั ้งแต่อดีตมาจน
ปัจจุบัน  

   2. นักเรียนตระหนักรู้ถึงความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพ่ือ 
พัฒนาพื้นที่ในโรงเรียน ชุมชนใกล้เคียง  

 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
ขั้นวางแผน ( P )   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ ( D )  
- ดำเนินการตามโครงการ   

ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
- สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
ขั้นประเมินผล ( A ) 

1 .  ร ้ อยละของน ัก เร ี ยนและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับความ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และมี
ความตระหนักรู้ถึงความสมัคร
สมานสามัคคีในการทำกิจกรรม

100 
 
 
 
 

100 
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     -     จัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในโรงเรียน 
ชุมชนใกล้เคียง 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. จิตอาสาเพ่ือพัฒนา
สังคม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   3,000   บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม  1,000 2,000 3,000 นางสาวสุชาดา  
เพขรสุก 

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการอบรมเก่ียวกับความสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา และมีความตระหนักรู้ถึงความสมัครสมาน
สามัคคีในการทำกิจกรรม เพ่ือพัฒนา พ้ืนที่ในโรงเรียน 
ชุมชนใกล้เคียง 

1. การสังเกต 
2. การเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี - ดีมาก                  

8.2 นักเรียนมีความตระหนักรู้ถึงความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
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 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ด้านคน   : ขาดคุณสมบัติของการเป็นจิตอาสาพัฒนา 
       ด้านเงิน  :  เงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินการ 
       ด้านวัสดุอุปกรณ์  : ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามห้วงเวลาของโครงการ  และความพอเพียง 
 
 

ลงชื่อ        
        (นางสาวสุชาดา   เพชรสุก)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

ชื่อโครงการ  นิเทศบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ฝ่ายงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุชาดา เพชรสุก 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17  พฤษภาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับนโยบาย ( / ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ 

นวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   ( / ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
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แห่งการเรียนรู้  
  ( / ) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 

 Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือ 
ปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
( / ) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 4 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็น 
เครื่องมือการเรียนรู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมว่่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ภารกิจสำคัญของการดำเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของ
หลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้
เรียนให้มีสมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม   ในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี 
คนเกง และมีความสุขได้นั ้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที ่มีความสำคัญต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา      

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วม
บริหาร ก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
คุณครูและนักเรียน จึงย่อมทราบถึงปัญหาต่างๆได้ดีกว่าบุคลากรภายนอก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว  การ
นิเทศภายในโรงเรียนจะสนองตอบความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่
เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ 

 2.2  เพื่อช่วยประสานงานและความร่วมมือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างงานทุกงานที่ 
เกี่ยวข้อง  
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 2.3  เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพครู สร้างสรรค์กำลังใจแก่บุคลากรเพ่ือการพัฒนานักเรียน 
ให้มคีุณภาพตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

1. ครูทุกคนที่ดำเนินการจัดการศึกษาได้รับการนิเทศภายในชั้นเรียน  ร้อยละ  100       
3.2 เชิงคุณภาพ  

               1.   ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน 
ขั้นวางแผน ( P )   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ ( D )  
- ดำเนินการตามโครงการ   

ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ขั้นประเมินผล ( A ) 
-     จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

1.ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศภายใน
ชั้นเรียน   
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน
และครูที่ได้รับการนิเทศภายในชั้นเรียน 

100 

 

5. กิจกรรม / ระยะเวลา 
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กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. กิจกรรมนิเทศภายใน
ชั้นเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมนิเทศภายในชั้น
เรียน 

- 1,000 1,000 2,000 นางสาวสุชาดา   
เพชรสุก 

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศภายในชั้นเรียน   
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ได้รับการ
นิเทศภายในชั้นเรียน 

สำรวจ 
สังเกต 

 
ทดสอบ 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินนิเทศ 
 
 
รายงานผลสัมฤทธิ์ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ด้านคน : บุคลากรทางการศึกษามีจำนวนน้อย 
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       ด้านเงิน  :  เงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินการ 
       ด้านวัสดุอุปกรณ์  : - 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามห้วงเวลาของโครงการ  และความพอเพียง 
 
 

 ลงชื่อ       
      (นางสาวสุชาดา   เพชรสุก)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 

                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ    
      (นางนฤดี        ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ตามหลักการมีส่วนร่วม 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปริศนา   ไชยบุรี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ……………………………………….. 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา   
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                                      ข้อที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการ
ในด ้านค ุณภาพการศ ึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา                          
อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ 
ข้อ ๑๔ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ดังนั้น เพ่ือสนองต่อ พ.ร.บ. และเพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไป    ตามกฎกระทรวง
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจึงได้จัดเล็งเห็นความสำคัญและได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

3. เป้าหมาย 
           เชิงปริมาณ 

1 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม 
2 ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดม

ความคิดจากครูทุกคนในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ           
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
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1. จัดประชุมอบรม  พัฒนา
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้จาก
การอบรมให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพ 

100 

2.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการและ
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 

100 

3.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
และให้บริการ 

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบทันสมัย พร้อมให้บริการ 

90 

4.ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดทำ
รายงานผลการประเมิน(SAR) 

ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาและ
จัดทำรายงานผลการประเมิน(SAR) 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ภาคเรียนที่ 2 / 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. จัดประชุมอบรม  
พัฒนาความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

✓ ✓ ✓          

2.จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

✓ ✓ ✓          
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และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
3.จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศและ
ให้บริการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

4.ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดทำ
รายงานผลการ
ประเมิน(SAR) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    10,000  บาท     (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

จัดประชุมอบรม พัฒนา
ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2,500 - 2,500 นางสาวปริศนา   
ไชยบุรี 

จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบตัิ
การประจำป ี

 2,500 - 2,500 นางสาวปริศนา   
ไชยบุรี 

จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศและให้บริการ 

 2,500 - 2,500 นางสาวปริศนา   
ไชยบุรี 
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ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาและ
จัดทำรายงานผลการ
ประเมิน(SAR) 

 2,500 - 2,500 นางสาวปริศนา   
ไชยบุรี 

รวม  10,000 - 10,000  
 

หมายเหตุ   ในแต่ละกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้จากการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

2.โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจำปี 

ประเมินจากโครงการ แบบประเมิน
โครงการ 

3.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบทันสมัย พร้อมให้บริการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

4.ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาและจัดทำรายงานผล
การประเมิน(SAR) 

ประเมินความสำเร็จของ
มาตรฐานและ SAR 

แบบประเมิน
มาตรฐาน และ 
SAR 

 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  ผู้เรียน  
การจัดการเรียนรู้  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไมมีงบประมาณเพ่ือทำงานตามที่
มอบหมาย ภายในเวลาที่กำหนดไว ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆที่
ผิดพลาด   
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพ่ือให้โครงการประสบความสำเร็จ 
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ลงชื่อ        
        (นางสาวปริศนา   ไชยบุรี)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ      
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
ชื่อกิจกรรม   โครงการการแข่งขันกีฬาสี 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  15  ปี 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายมนตรี   ด้วงกูล 
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ลักษณะโครงการ           เปน็โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม-สิงหาคม  2564 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                     แห่งการเรียนรู้                                     

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ 
                                      กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์ 
                                      จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ 
                                      เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข                                      

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

1.หลักการและเหตุผล 

 มนุษย์เราไม่ชอบอยู่นิ่งต้องเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา    ควบคู่กับการใช้สมองคิดใน

การกระทำสิ่งนั้นไปด้วย  ร่างกายและสติปัญญาถ้าหากใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป  ก็อาจทำให้

เสื่อมโทรมได้  การกีฬาและนันทนาการจึงจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน  เพราะส่งเสริมทางด้านร่างกาย  

จิตใจ อารมณ ์ และสังคมซึ่งสถาบันการศึกษาสนับสนุนการกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและ

นโยบายของรัฐบาลก็สนับสนุนการกีฬาด้วย  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านการกีฬา  รู้แพ้  รู้

ชนะ  รู้อภัย  มีความเข้าใจในกฎ  กติกาเป็นสำคัญ 

 

2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกเป็นหมู่คณะ 

  2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น 

           3.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคำว่า  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

           4.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นประสบการณ์ตรงของชีวิต 

  5.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสุขสนุกสนานร่วมกันในการแข่งขันระหว่างนักกีฬาและกองเชียร์  

  6.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของระดับ อบต.คลองฉนวน ไปทำการแข่งขันระดับอำเภอ 

3. เป้าหมาย      

 3.1  เชิงปริมาณ     - นักเรียนเข้าร่วมประมาณ    192   คน 
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       - บุคลากรเขา้ร่วมประมาณ     18   คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ     - นักเรียนเห็นความสำคัญของกรีฑา และมีความรู้ความเข้าใจกฎกติกาการ 

         แข่งขัน 

       - นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ตรงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม/ชี้แจง/วางแผน 

ขั้นวางแผน (P)  
    1)เขียนโครงการและเสนอโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
    1) กิจกรรมกีฬาภายใน 

    2) กิจกรรมภายนอก 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
1) นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพ่ือ

นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล (A) 

1)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

-ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

-ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

-ร้อยละ 100 
 

-ร้อยละ 100 
 
 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. กแข่งขันกีฬาภายใน   ✓          

2. แข่งขันกีฬาภายนอก    ✓         

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    10,000  บาท    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
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1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

1,000 2,000 2,000 5,000 นายมนตรี   
ด้วงกูล 

2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

1,000 2,000 2,000 5,000 นายมนตรี   
ด้วงกูล 

รวม 2,000 4,000 4,000 10,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกเป็นหมู่คณะ 

2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำว่า  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

4.  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม

เพ่ือเป็นประสบการณ์ตรงของชีวิต 

5.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสุขสนุกสนานร่วมกัน

ในการแข่งขันระหว่างนักกีฬาและกองเชียร์  

6.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของระดับองค์การบริการ 

ส่วนตำบลคลองฉนวนไปทำการแข่งขันระดับอำเภอ 

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติจริง 

 
  
 
  
 
  
 

-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

-  สัมภาษณ์ 
-การสังเกต 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรมครั้งนี้ 

 2. นักเรียนและครูได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีกันมากข้ึน 

 3. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รู้จักรู้จักคำว่า  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 4. นักเรียนและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไดป้ระสบการณ์ตรงของชีวิต 

 5. นักเรียนเกิดความสุขสนุกสนานร่วมกันในการแข่งขันระหว่างนักกีฬา กองเชียร์และบุคลากร  

 6. ได้ตัวแทนของระดับองค์การบริการส่วนตำบลคลองฉนวนไปทำการแข่งขันระดับอำเภอ 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  การจัดกิจกรรมนอกสถานที่อาจมีความไม่สะดวกของบุคลากรและผู้ร่วมกิจกรรมในหลายๆ
ด้าน เช่น  การเดินทาง  ค่าใช้จ่าย  การทะเลาะวิวาท 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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 -  อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  
 -  วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยความรอบคอบ 
 -  ดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นอย่างดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ลงชื่อ        
        (นายมนตรี   ด้วงกูล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

ชื่อโครงการ               ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และนักศึกษาวิชาทหาร 
แผนงาน   สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม 
                                แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 
ผู้รับผิดชอบ  นายมนตรี   ด้วงกูล  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม  2564 - มีนาคม 2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
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                                     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                     แห่งการเรียนรู้                                     

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ 
                                      กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์ 
                                      จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ 
                                      เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข                                       
............................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 
3  กิจกรรมคือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 
ได้เขียนไว้ ในข้อ 273ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไป
ฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 2.3  กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของ
กิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสำคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นรวมทั้งจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหารเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้ถึงการมีระเบียบวินัย การมีคุณธรรม  
การช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นบุคคลที่จิตอาสาให้กับประเทศชาติ 
2.  วัตถุประสงค์ 
          1.   เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
          2.   เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

     3.   เพ่ือให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
     4.   เพ่ือให้นักเรียนได้นำประสบการณ์โดยตรงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
     5.   เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 6.   เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย   มีคุณธรรม 
 7.  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือประเทศชาติ 

3. เป้าหมาย 
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     3.1  เชิงปริมาณ 
    1)  จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้าง
แรมคืน  1  ครั้ง   ใช้เวลา  3  วัน   2  คืน 
    2)  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิชาทหารบำเพ็ญประโยชน์/จิตอาสาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

   1)   ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้ทดสอบการปฏิบัติวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 
                        2)   ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความ
เต็มใจ 

        3)   เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ 
เพ่ิมเติม 

     4)   นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกิจกรรมลูกเสือ   - เนตรนารี 
     5)   นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้  ความเข้าใจ ความอดทนในการเป็นจิตอาสา 

 

 

 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม/ชี้แจง/วางแผน 

ขั้นวางแผน (P)  
    1)เขียนโครงการและเสนอโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
    1) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 

  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ 
    2)กิจกรรมจิตอาสา(นศท) 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  

2) นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อ
นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 

ขั้นประเมินผล (A) 
2)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

-ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 

 

 

-ร้อยละ  50 

 

-รอ้ยละ  100 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. กิจกรรมลูกเสือ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. กิจกรรม นศท.    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 เงินงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน ) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมลูกเสือ 1,000 10,000 4,000     15,000 ครูมนตรี   ด้วงกูล 
2. กิจกรรม นศท.     3,000 2,000 5,000 ครูสุชาดา  เพชรสุก 

รวม 1,000 13,000 6,000     20,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน
ความมีระเบียบวินัย  รู้จักช่วยตัวเอง 
รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม ด้วยความเต็มใจ 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจาก ประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้เพิ่มเติม 

4.นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ตรง
ในการเป็นจิตอาสา     และบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

- ประเมินจากการปฏิบัติจริง 

 

- ประเมินจากการปฏิบัติจริง 

 

- ประเมินจากการทดสอบ 

   และปฏิบัติจริง 

 

- ประเมินจากการปฏิบัติจริง 

 

-  แบบทดสอบ 

-  แบบสอบถาม 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ครบตามหลักสูตร 
 2. นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากข้ึน 
 3. นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 4. นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

     5.นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย และ  มีคุณธรรม 
 6.นักศึกษาวิชาทหารรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือประเทศชาติ 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  การจัดกิจกรรมนอกสถานที่อาจมีความไม่สะดวกของบุคลากรและผู้ร่วมกิจกรรม
ในหลายๆด้าน เช่น  การเดินทาง  ค่าใช้จ่าย  การทะเลาะวิวาท 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  
  -  วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยความรอบคอบ 
  -  ดูแลผู ้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นอย่างดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ที ่ได้รับ
มอบหมาย 

ลงชื่อ        
        (นายมนตรี  ด้วงกูล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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ชื่อกิจกรรม  โครงการรายงานผลการจัดการศึกษา (Open  House) 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  15  ปี 
 ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
                                      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
            ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม 
    แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายมนตรี   ด้วงกูล 
ลักษณะโครงการ          เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กุมภาพันธ์   2565 
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สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                     แห่งการเรียนรู้                                     

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ 
                                      กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์ 
                                      จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ 
                                      เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข                                      
............................................................................................................................. .................. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการ

สร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและ
สังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วน
ร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ชุมชนมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขัน
สูงดังนั้นในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนกาติดต่อสื่อสาร 
สัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน  ดังนั้นโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา มองเห็นความสำคัญ ในการจัดกิจกรรม งาน Open House “เปิดประตูความรู้  สู่วิถีชาว  ค.ว.” 
ของปีการศึกษา 2563   โดยเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศิษย์เก่า  และนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือเป็น
สื่อกลางให้โรงเรียนและชุมชนมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางแนะแนว
การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

2. เพ่ือเป็นเวทีให้กับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้แสดงผล
งานทางวิชาการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านความคิดในการทำงานเป็น
หมู่คณะ  รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา   จำนวน  192  คน  

เข้าร่วมกิจกรรม 
-  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จำนวน 18 คน

เข้าร่วมกิจกรรม 
-  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการจำนวน 90 คน

เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 เชิงคุณภาพ 
-  ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้แสดงผลงานทางวิชาการ 

ตลอด 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม/ชี้แจง/วางแผน 

ขั้นวางแผน (P)  
    1)เขียนโครงการและเสนอโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
    1) กิจกรรม Open  House  
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  

3) นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงพัฒนา 

ขั้นประเมินผล (A) 
3)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

-ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

-ร้อยละ 100 
 

-ร้อยละ 100 
 
 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา การดำเนินงาน 
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ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. การจัดกิจกรรม
รายงานผลการจัด
การศึกษา 

        ✓ ✓   

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    10,000  บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. การจัดกิจกรรมรายงาน
ผลการจัดการศึกษา  

 5,000 5,000     10,000 นายมนตรี  ด้วงกูล 

รวม  5,000 5,000     10,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำ
ชุมชนและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
2. เพ่ือเป็นเวทีให้กับครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้แสดงผลงานทาง
วิชาการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยน
ทางด้านความคิดในการทำงานเป็นหมู่คณะ  รู้จัก
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเป็น
การบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ 
 

- ประเมินจากการปฏิบัติ
จริง 

 
  
 
  
 
  
 

-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

-  สัมภาษณ์ 
-การสังเกต 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   นักเรียนมีความภาคภูมิใจ  และเห็นคุณค่าในตนเอง จากการได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน 
2.   นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนรู้จากสาระการเรียนรู้ต่างๆ รู้จักการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
3.   ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ รวมทั้งชุมชน ได้มีโอกาส 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งด้านวิชาการ  และทักษะกระบวนการในการก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  การจัดกิจกรรมอาจมีความไม่สะดวกของบุคลากรและผู้ร่วมกิจกรรมในหลายๆ
ด้าน เช่น    ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เวลาในการจัดเตรียมกิจกรรม ความร่วมมือของโรงเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  
  -  รู้จักบริหารการจัดการเวลา 
  -  จัดงบประมาณให้เพียงพอ 
 
    
 

ลงชื่อ        
        (นายมนตรี   ด้วงกูล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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ชื่อโครงการ   สะเต็มศึกษา  
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม 
                                แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศ์ธร   เจริญกิจ   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                     แห่งการเรียนรู้                                     

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ 
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                                      กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์ 
                                      จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ 
                                      เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพื้นฐานที่จัดให้
นักเรียนได้ศึกษา โดยกำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษา แต่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจและจากที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การคิด
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้  
            ดังนั้น ทางโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวในการพัฒนาศักยภาพของครูและ
นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education เพ่ือให้ทันตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จึงได้จัดทำโครงการสะเต็มศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการในรูปแบบ 
STEM Education ขึ้น ให้บูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียนรู้ เพิ่มเวลารู้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการสร้างครูและนักเรียนต้นแบบ STEM 
Education ในโรงเรียน และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในระดับสากลสืบต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยแทรกในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.2  เพ่ือให้ครูและนักเรียนฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า
ด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 
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3. เป้าหมาย  
 

 3.1  เชิงปริมาณ   
1) ครูและนักเรียน จำนวน  210  คน  เข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในปีการศึกษา 

2564 
  2) จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 เล่ม    
 3.2  เชิงคุณภาพ   

1) โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
    เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564   
2) ครูและนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัด

กิจกรรม เป็นอย่างดี 
 
 
 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM 
Education 

ขั้นวางแผน ( P ) 
        1. ประชุมชี้แจง 
        2. จัดทำกิจกรรมเพื่อเสนออนุมัติ 
        3. แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
        1. ดำเนินการตามแผนที่วางงไว้ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
        1. ติดตามและประเมินผล 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
        1. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

ร้อยละของครูและนักเรียนที่มี

ความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมในรูปแบบ STEM 

Education 

ร้อยละ 80  
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กิจกรรมที่ 2 การสร้างสื่อสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน    
ขั้นวางแผน ( P ) 
        1. ประชุมชี้แจง 
        2. จัดทำกิจกรรมเพื่อเสนออนุมัติ 
        3. แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
        1. ดำเนินการตามแผนที่วางงไว้ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
        1. ติดตามและประเมินผล 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
        1. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

ร้อยละของครูและบุคลากรที่มี

ความพึงพอใจในการสร้างสื่อสะ

เต็มศึกษาในโรงเรียน    

ร้อยละ  80 

 
 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. การจัดกิจกรรมใน
รูปแบบ STEM 
Education 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. กิจกรรมการสร้างสื่อ
สะเต็มศึกษาในโรงเรียน    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    2,000  บาท   (สองพันบาทถ้วน) 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. การจัดกิจกรรมใน

รูปแบบ STEM Education 

 500 500     1,000 นายพงศ์ธร 

2. กิจกรรมการสร้างสื่อสะ

เต็มศึกษาในโรงเรียน    

 500 500 1,000 นายพงศ์ธร 

รวม  1,000 1,000 2,000  

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ประจำปีการศึกษา 2564 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

1. มีรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ประจำปีการศึกษา 2564 
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา 

- แบบลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ครูและนักเรียนฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาม
แนว STEM Education 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 

                  9.1.2 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 

 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                  9.2.1 วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
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ลงชื่อ       
        (นายพงศ์ธร   เจริญกิจ)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

                                 

ชื่อโครงการ            ค่านิยม 12 ประการ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่    ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
     ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่  
                               การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา        
                               ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนุชสรา  สายชล  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สอดคล้องกับนโยบาย     ( ) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ 
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                                           จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                (  ) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active   
                                           Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 
                                           สถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จาก 
                                           ปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และ  
                                           เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  ได้กำหนด

ความมุ่งหมายการศึกษาที่มุ ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยกำหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนด้านคุณธรรมดังนี้คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
จิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดย
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีควา มสุข
อาทิ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกปฏิบัติตามหลักศาสตร์พระราชาและ
พระบรมราโชบาย 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจึงจัดทำโครงการค่านิยม12 ประการขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนำไปปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยใน
ชีวิตประจำวัน บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ รู้จักวิธีการดำเนินชีวิต ห่างไกลจาก
อบายมุข มีความรักสามัคคี  มีวินัย เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวที  ซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม  12  ประการ ตามหลักพระพุทธศาสนา ตระหนักและสำนึกรักในความเป็นชาติ
ไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  อันจะนำมาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สืบไป 
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2.วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
           2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
           3. เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้ตาม 
              หลักสูตรสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานของหลักสูตรตลอดปีงบประมาณ  2564 
3.2  เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานของหลักสูตรอยู่ในระดับดี - ดีมากตลอดปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย 

 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.กิจกรรมหน้าเสาธง  
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2559 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 

1.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ 

ร้อยละ 90 
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1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
2.กิจกรรมวันสำคัญ 
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2559 
3.จัดป้ายนิเทศเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ  ตลอดปี
การศึกษา 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

2.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ 

ร้อยละ 90 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
3.กิจกรรมไหว้สวย 
ขั้นวางแผน ( P )  
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในขอสถานศึกษา พ.ศ.2559 
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมารยาทในการไหว้โดยนักเรียนแกนนำ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 

3.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ 

ร้อยละ 90 

102 



 

 

 

1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
4.กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในขอสถานศึกษา พ.ศ.2559 
3. นักเรียนออกกำลังกายหลังคาบเรียนโดยนักเรียนแกนนำ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

4.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ 

ร้อยละ 90 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ  

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. 

1.กิจกรรมหน้าเสาธง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
2.กิจกรรมวันสำคัญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
3.กิจกรรมไหว้สวย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
4.กิจกรรมโรงเรียน
รักษาศีล 5 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   11,500 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมหน้าเสาธง 
Idea max ขนาด A 4 ( 5*100=500 ) 

 500  500 น.ส.นุชสรา   
สายชล 

2. กิจกรรมวันสำคัญ 
- จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวันครู 
- จัดซื้อของรางวัลจำนวน 6 ชิ้น 

   
 

1,000 

 
 

1,000 

น.ส.นุชสรา   
สายชล 

-กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติสมเด็จ
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 
- อุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ 

  1,000 1,000  

-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-ผ้าอาบน้ำฝนพระ 1*100=100 
-เทียนพรรษา ขนาด 9*90 1*400=400 
-ดอกไม้ปลอม 1*500=500 

  1,000 1,000  

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-วัสดุตกแต่งสถานที่ 

  1,000 1,000  

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
-อุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ 

  1,000 1,000  

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 
-วัสดุตกแต่งสถานที่ 

  1,000 1,000  

-กิจกรรมวันลอยกระทง ฯลฯ 
จัดซื้อของรางวัลจำนวน 6 ชิ้น 

  1,000 1,000  

กิจกรรมวันคริสต์มาส, กิจกรรมวันปีใหม่ 
-อุปกรณ์และของรางวัล  

  1,000 1,000  



 

 

 

-  นักเรียนจัดป้ายนิเทศวันสำคัญต่าง ๆ 
ตลอดปีการศึกษา 
-เทปโฟมก้าว 2 หน้า( 1*195=195 ) 
-เทปกาวย่นสีม้วนละ (6*32=192 ) 
-เทปย่นสี 24 mm*10y (6*22=132 ) 
-เทปกาวสองหน้าบางกาวน้ำมัน 
18mm*20y ( 3*26=78 ) 
-เทปกาวสองหน้าบางกาวน้ำมัน 
12mm*20y ( 3*18=54 ) 
-เทปกาวสองหน้าบางกาวน้ำมัน 
24mm*20y ( 3*34=68 ) 
-ลวดสำหรับผูกผ้า ( 5*20=100 ) 
-เชือกฟาง ( 3*20=60 ) 
-เข็มหมุดกล่องละ 500 ตัว (4*46=584) 
-โอเอซิส 1 ลัง ( 1*350 =350 ) 
-กรรไกรตัดลวด( 1*187= 187 ) 

  2,000 2,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.กิจกรรมไหว้สวย 
- อบรมนักเรียนแกนนำ 

 500   500 น.ส.นุชสรา   
สายชล 

4.กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 
- สมุดบันทึกความดี 

  500 500 น.ส.นุชสรา   
สายชล 

รวม  1,000 10,500 11,500  
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
7.  การประเมินผล 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 

1. จากการสังเกต 
2. จากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
3. จากแบบสอบถาม 

1. แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
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 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการอยู่ในระดับดี - ดีมาก                  
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยงในบางวันสำคัญไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามวันที่กำหนด 
 
 

ลงชื่อ        
      (นางสาวนุชสรา   สายชล)    
  ผู้เสนอโครงการ       
 
                                        
ลงชื่อ    

       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ    
      (นางนฤดี        ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่  1   คุณภาพผู้เรียน 
        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
            2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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            3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            4) สุขภาวะทางร่างกาย และสังคม 
สนองกลยุทธ์ที่   1  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่                    
                               การปฏิบัติยึดหลักพระบรมราโชบายและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ    
                               เศรษฐกิจพอเพียง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชสรา  สายชล  
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น  
                                      มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
                          1.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การ   
                            สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนา  
                            ไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545                  

ได้กำหนดความมุ่งหมายการศึกษาที่มุ ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุขหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก                    
โดยกำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนด้านคุณธรรมดังนี้คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั ่นในวิถีช ีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่าง มีความสุขโดยผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขั้นพ้ืนฐานที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถอยู่ใน
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สังคมได้อย่าง มีความสุขอาทิ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งม่ันในการทำงาน   รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสูง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการ
เป็นอยู่ของบุคคลในสังคม ตลอดถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม  สั่งสอนให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงทำ
ให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้  หลงทำ
ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม    ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนถือเป็นเด็กและเยาวชน ที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต  และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนเห็นความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา  คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ เห็นว่าการปฏิบัติตามคุณธรรม 
จริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการตอบปัญหาธรรม 
บรรยายธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน
มีจิตใจอ่อนโยน รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีมี
คุณธรรม นำไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 

 โรงเรียนมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุก
ด้าน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีความมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ปฎิบัติที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดี   มีจิตอาสาสมัคร มีน้ำใจที่เอ้ืออาทร  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม
ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคมต่อไป       
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
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1) ผู้เรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาร้อยละ   90  มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ตลอดปีการศึกษา  2564 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
1) ผู้เรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย   ในระดับดี และดีเยี่ยม  ตลอดปีการศึกษา  2564 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรม คนดี ศรี ค.ว. 
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ.2559 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
    คลองฉนวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
    คลองฉนวนวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม 
    จริยธรรม   

1. ร้อยละ 100 
 
2. ร้อยละ 90 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
   คลองฉนวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
    คลองฉนวนวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม 

1. ร้อยละ 90 
 
2. ร้อยละ 90 
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ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563  
3.คณะกรรมการนักเรียนและแกนนำนักเรียนเป็น
ต้นแบบนำนักเรียนสวดมนต์ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    จริยธรรม   

3. กิจกรรมยกชั้นไปวัด 
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมครูและคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา2563  
3. กำหนดวันสำหรับการยกชั้นไปวัดซึ่งจะตรงกับวัน
พระ  
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรมจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรจริยธรรม 
    

1. ร้อยละ 90 
 
2. ร้อยละ 90 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
4. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
   คลองฉนวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 

1. ร้อยละ 90 
 
2. ร้อยละ 90 
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2. ประชุมครแูละคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563 
3. ครแูละคณะกรรมการนักเรียนเป็นแกนนำ
นักเรียนในการทำประเพณีต่างๆร่วมกับชุมชน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    คลองฉนวนวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม 
    จริยธรรม   

5. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
ขั้นวางแผน ( P ) 
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
1.จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
2.เขียนโครงการ/งานปีการศึกษา 2563 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
1.นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
    คลองฉนวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
    คลองฉนวนวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม 
    จริยธรรม   

1. ร้อยละ 100 
 
2. ร้อยละ 90 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 
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1. กิจกรรม คนดี ศรี ค.ว.             

2. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์             

3. กิจกรรมยกชั้นไปวัด             

4. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม             

5.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม             
 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   7,500          บาท    (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรม คนดี ศรีค.ว. 
 - จัดทำแผน/แนวทางการดำเนินงาน 
 - จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
 - กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกประเมินนักเรียนแบบอย่าง 

  500 500  

2. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์      
3. กิจกรรมยกชั้นไปวัด      
4. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม   
 - จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
 - ดำเนินกิจกรรมตามวันสำคัญที่กำหนด 

  1,000 1,000  

5.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 - จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
 - ดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

  6,000 6,000  

รวม    7,500  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
    คลองฉนวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ  
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    คลองฉนวนวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม 
    จริยธรรม   
 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรอยู่ในระดับ

ดี - ดีมาก                  
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  ในบางวันสำคัญไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามวันที่กำหนด 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  สามารถบูรณาการในบางวันสำคัญเข้าด้วยกันได้ 
 
 
 
 

ลงชื่อ      
      (นางสาวนุชสรา  สายชล )    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 

 
ลงชื่อ     

       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
      (นางนฤดี        ตุลารักษ์) 

     ผู้อนุมัตโิครงการ 
ชื่อโครงการ  ค่ายวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคบั 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
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   1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

         3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

       4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได ้

   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน 
                     เป็นสำคัญ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2564 - มีนาคม 2565 
สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                     แห่งการเรียนรู้                                     

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ 
                                      กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์ 
                                      จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ 
                                      เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข                                       

……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เห็นชอบให้วันที่ 
18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย” โดยได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการ
ดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และ
กระตุ้นประชาชนและเยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี 
 จากข้อมูลฐาน และความสำคัญดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาจึงดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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2.1 เพ่ือเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดี  เก่ง  มีสุขในการเรียน 
 2.2 เพ่ือเน้นให้นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2.3 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธาร และอนุรักษ์พันธุ์พืช 
2.4 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ และเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนมีเจตคต 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 
50 คน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

3.1.2 นักเรยีนได้รับความรู้ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ปลูกป่า และนำความรู้มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ  80 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3.2.2 นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของ

มนุษย์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
3.2.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ และคุณลักษณะของ

ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
 
 

 

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
1. ค่ายวิทยาศาสตร์    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

 
5. วิธีดำเนินกิจกรรม (PDCA)  

 
กิจกรรมสำคัญ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (PLAN) 
     1.ประชุมชี้แจง 
     2.จัดทำกิจกรรมเสนอเพ่ืออนุมัติ 

 
พ.ค.64 

 
- 

 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
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     3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม (DO) 
     1.ค่ายวิทยาศาสตร์ 

ส.ค.64 - 
มี.ค. 65 

 
. 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
     1.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 
มี.ค. 65 

 
- 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACTION) 
     1.นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

 
มี.ค. 65 

 
- 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   9,000  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
    - เกม the coding 
    - บอร์ดเกมสังเคราะห์แสง 
    - เกม Recharged 
    - chem-bond board 
game 
    - เกม prime stone 
    - จัดกิจกรรมวันวิทย์ฯ 

  
 
 

 

 
800 

1,800 
1,700 
1,200 

 
1,360 
2,140 

 
800 

1,800 
1,700 
1,200 

 
1,360 
2,140 

คร ูกล ุ ่มสาระการ
เรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

รวม   9,000   9,000      

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 
90 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-แบบสรุปรายงานผล 
-การเข้าร่วมกิจกรรม 

-เกียรติบัตร 
-รูปภาพกิจกรรม 
-แบบสรุปรายงานผล การ
เข้าร่วมกิจกรรม 

9,000 

116 



 

 

 

-นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ 
มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำและ 
ผู้ตามที่ด ี
-นักเรียนมีความรู ้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ 
-นักเร ียนมีเจตคติที ่ด ีเก ี ่ยวกับวิชา
วิทยาศาสตร์ 

-ตรวจผลงาน 
-การนิเทศติดตามผล 

-แบบสอบถาม 
-บันทึกการสังเกต 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 8.2 นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และ
ประกฏการณ์ทางบัญชี 
 8.3 นักเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและกลไกทางธรรมชาติ และกลไกทางธรรมชาติ และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 8.4 นักเรียนกล้าแสดงออก ความมั่นใจ รับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ วางแผน 
ทำงานตามลำดับขั้นตอน และทำงานเป็นกลุ่มได้ 
 8.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าและความสำคัญในวิชา
วิทยาศาสตร์ 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  การจัดกิจกรรมอาจมีความไม่สะดวกของบุคลากรและผู้ร่วมกิจกรรมในหลายๆ
ด้าน เช่น    ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เวลาในการจัดเตรียมกิจกรรม ความร่วมมือของโรงเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  
  -  รู้จักบริหารการจัดการเวลา 
  -  จัดงบประมาณให้เพียงพอ 
 
 

 ลงชื่อ       
        (นางสาวศิริมา   ปานแขวง)    
    ผู้เสนอโครงการ  
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    ลงชื่อ   
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 

       ผู้เห็นชอบโครงการ      
 
                                   
ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 

 
ชื่อโครงการ  แนะแนวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ 2.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 
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ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 สัดส่วนนักเร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อกลุ่มประชากรอายุ 15-17 ปี เพิ่มข้ึน 
ตัวช ี ้ว ัดที ่  7 อัตราเข ้าเร ียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากการสมัครเข้าศึกษาต่อในปัจจุบัน นักเรียนมีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นฝ่ายบริหารวิชาการ งานแนะแนว จึง
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน จึงจัดให้มีโครงการ
ออกแนะแนวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียนให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวทราบ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ณ.
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลวันรับสมัครและเอกสารประกอบการ
รับสมัครแก่นักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ในการพิจารณาศึกษาต่อ ณ. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทราบข้อมูลวันรับสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัครของทาง

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา และสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2.3 เพื่อให้จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนใน
โรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

119 



 

 

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ทราบเกี่ยวกับข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา ทราบข้อมูลวันรับสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัครของทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาและ
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ก ิจกรรมออกแนะแนวนักเร ียนระด ับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 
2565 
ขั ้นวางแผน (P) ประชุมเพื ่อจ ัดกิจกรรมที่
กำหนดไว้ 
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจาก
การจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 

ร ้ อ ยล ะขอ งผ ู ้ เ ร ี ย นทร า บ
เกี ่ยวกับข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ท ร าบข ้ อม ู ล ว ั น ร ั บ ส ม ั ค ร 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
ของทางโรงเร ียนคลองฉนวน
วิทยาและสนใจสมัครเข้าศึกษา
ต่อ ณ . โรงเร ียนคลองฉนวน
วิทยา 
 

ร้อยละ  80 

 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 
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กิจกรรมออกแนะแนว
น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนในเขตพื ้นที่
บ ร ิ ก า ร  ป ี ก า รศ ึ กษา 
2564 
 

        ✓    

 

 
 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   4,000  บาท    (สี่พันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับปิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมออกแนะแนวนักเรียนระดับชั้น
ประถมศ ึกษาปีท ี ่  6 และ ระด ับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ ปีการศึกษา 2565 
-กระดาษ A4 2 ลัง (2*550 =1,100) 
-ปากกา (6*150=900) 
-ของที่ระลึก (10*100=1,000) 
-หมึกพิมพ์ brother (4*250=1,000) 
 
 

  4,000 4,000 ครูสุภาภรณ์ 

รวม   4,000 4,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

121 



 

 

 

ร้อยละของผู้เรียนทราบเกี ่ยวกับข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ทราบข้อมูลวันรับสมัครเอกสารประกอบ 
การรับสมัครของทางโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาและสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ  
ณ. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

- ประเมินจาก 
แบบสอบถามความพึง 
พอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
- ประเมินจากจำนวน 
นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่4 ที่สมัคร 
เข้าศึกษาต่อ ณ. โรงเรียน 
คลองฉนวนวิทยา ปี 
การศึกษา 2565 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
- แบบสำรวจจำนวน 
นักเรียนที่สมัครเข้า 
ศึกษาต่อระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ปีการศึกษา 2565 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา ทราบข้อมูลวันรับสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัครของทางโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาและสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาอยู่ในระดับดี  
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  ปรับเปลี่ยนเวลาการดำเนินงานตามความเหมาะสม 
 

 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสวัสดิ์)    
      ผู้เสนอโครงการ                                              

 
ลงชื่อ    

       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
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      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ    ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลผลิตที ่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่1    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ งานแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ 
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564   

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ตัวชี้วัดที่ 7  จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพและทักษะ
ชีวิต เพื่อ  การศึกษาต่อ การทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
เป้าหมายที่ 3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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   (✓) นโยบายการจัดการศึกษา 
          ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และ 

        ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการเข้ามาศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นนักเรียนใหม่นั้น นักเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางโรงเรียน ตลอดจนถึง
การรู้จักเพื่อนใหม่ ครูและบุคลากรของทางโรงเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนร่วมกันกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  

ดังนั้นฝ่ายบริหารวิชาการ งานแนะแนว โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2564 ขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมด้านการศึกษา เข้าใจหลักการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติ
ที่ดี และช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งใน
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมโรงเรียน รวมถึงเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ของทางโรงเรียนให้นักเรียนได้รู้จัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันและ
ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรั้วโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง

เป็นนักเรียนใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน กฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน 

2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง

เป็นนักเรียนใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษาของทางโรงเรียน และรู้ จักสถานที่ต่าง ๆ 

ตลอดจนผู้บริหารคณะครู และบุคลากรของทางโรงเรียน 

2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครู และเพื่อน ๆ 
และส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรั้วโรงเรียน 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
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 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 90 คน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 105  คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ทราบเกี ่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเมื ่ออยู ่ในโรงเรียน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษาของทางโรงเรียน 
และรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารคณะครู และบุคลากรของทางโรงเรียน และรู้จักการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครู และเพื่อน ๆ ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรั้วโรงเรียน 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ก ิ จ ก ร รมปฐมน ิ เ ทศน ั ก เ ร ี ย น
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 
2564 
ข ั ้นวางแผน (P)  ประช ุมเพ ื ่อจัด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
ขั ้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรม
ต ามกรอบภา ร ก ิ จ ข ั ้ น ต ิ ด ต า ม
ตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการ
ดำเนินการ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ทราบเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียน ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
การศึกษาของทางโรงเรียน และรู้จัก
สถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารคณะ
ครู และบุคลากรของทางโรงเรียน และ
รู้จักการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับ
ผู้บริหาร คณะครู และเพ่ือน ๆ ส่งผล
ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรั้ว
โรงเรียน 

ร้อยละ  90 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

125 



 

 

 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้น 
ม.1 และ ม.4 ปี
การศึกษา 2564 

✓            

 
 
 
 
 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   1,000  บาท   (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น 
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 
-กระดาษ A4 1 ลัง (1*550 =550) 
-แฟ้มโชว์เอกสาร 1 เล่ม ( 1*120= 120)  
-ปากกาสีเมจิก 2*100 ( 2*100=200) 
-กระดาษปรู๊ฟ แผ่นใหญ่  (12*5=60) 
-สก๊อตเทป (2*35=70) 

  1,000 1,000 ครูสุภาภรณ์ 

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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ร้อยละของผู้เรียนที่ทราบเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษา
ของทางโรงเรียน และรู้จักสถานที่ต่าง ๆ 
ตลอดจนผู้บริหารคณะครู และบุคลากรของ
ทางโรงเรียน และรู้จักการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครู และเพ่ือน ๆ 
ส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียนและ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรั้ว
โรงเรียน 

- ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ใน
โรงเรียน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษาของ
ทางโรงเรียน และรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารคณะครู และบุคลากรของทางโรงเรียน และ
รู้จักการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครู และเพื่อน ๆ ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียนและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรั้วโรงเรียนอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 

ลงชื่อ         
        (นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสวัสดิ์)    
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      ผู้เสนอโครงการ                                              
 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลผลิตที ่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่1    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ งานแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ 
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม  2565   

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
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เป้าหมายที่ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
ตัวชี้วัดที่ 7  จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพและทักษะ 
ชีวิต เพื่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
เป้าหมายที่ 3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

                              (✓) นโยบายการจัดการศึกษา 
         ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และ 
          ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

1. หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ายบริหารวิชาการ งานแนะแนว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญที่จะ
ช่วยปลูกฝังค่านิยม ความรัก ความผูกพัน ให้แก่นักเรียน ดังนั้นทางฝ่ายงานจึงจัดให้มีโครงการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนจบการศึกษาให้มุ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อครู เพื่อน และปลูกฝังความรัก ความหวงแหนต่อสถาบัน 
และกลับมาพัฒนาสถาบันต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนจบการศึกษา 

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อครู เพื่อน และปลูกฝัง

ความรัก ความหวงแหนต่อสถาบัน และกลับมาพัฒนาสถาบันต่อไปในอนาคต 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจำนวน 192 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 
18 คน รวมทั้งหมด 210  คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 มีความพร้อมและรู้แนวทางชีวิตของตัวนักเรียนเองก่อนจบ
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การศึกษา และรู้สึกรักและความผูกพันต่อครู เพ่ือน หวงแหนต่อสถาบัน และคิดกลับมาพัฒนาสถาบัน
ต่อไปในอนาคต 

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่กำหนดไว้ 
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการ
ดำเนินการ 

ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมและรู้
แนวทางชีวิตของตัวนักเรียนเองก่อน
จบการศึกษา และรู้สึกรักและความ
ผูกพันต่อครู เพื่อน หวงแหนต่อ
สถาบัน และคิดกลับมาพัฒนาสถาบัน
ต่อไปในอนาคต 

ร้อยละ  90 

 

 
 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6 ปี
การศึกษา 2564 

          ✓  

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   8,000  บาท      (แปดพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปี
การศึกษา 2563 
-ค่าอาหาร (6,000) 
-แผ่นโฟม ( 4*110= 440)  
-สีน้ำพลาสติก (10*35=350) 
-ลูกโป่ง (6*79=474) 
-กระดาษ A4 (1*120=120) 
-กระดาษการ์ดขาว 100 แกรม เอ 
4 (1*246=246 ) 
-กาวสองหน้า (2*175=350) 
-เข็มหมุด (2*10=20) 

 6,000 2,000 8,000 ครูสุภาภรณ์ 

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมและรู้แนวทาง
ชีวิตของตัวนักเรียนเองก่อนจบการศึกษา และ
รู้สึกรักและความผูกพันต่อครู เพื่อน หวงแหน
ต่อสถาบัน และคิดกลับมาพัฒนาสถาบันต่อไป
ส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียนและสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรั้วโรงเรียน 

- ประเมินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมและรู้แนวทางชีวิตของ

ตัวนักเรียนเองก่อนจบการศึกษา และรู้สึกรักและความผูกพันต่อครู เพื่อน หวงแหนต่อสถาบัน และ
คิดกลับมาพัฒนาสถาบันต่อไปในอนาคตอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
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 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
 - งบประมาณอาจไม่เพียงพอ 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 -  จัดสรรการใช้งบประมาณอย่างละเอียดและเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญ 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสวัสดิ์)    
      ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่          1   คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
2) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ  

สนองกลยุทธ์ที่  1   ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา 
สู่การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพิศลดา  แสงระวี 
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ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
   ❑โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579  ( 6 ข้อ) 
ยุทธศาสตร์ที่   3 :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้  

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   (2 ข้อ) 
                       (ข้อ 2) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่ 
     การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนา 

  ไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์         
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

1. หลักการและเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  มาตรฐานที่ 3 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งตามมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพขึ้นมา เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงส่งเสริมฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำผู้เรียนไปสู่การประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งทางกลุ่มสาระการงานอาชีพมี
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ต้องการปรับปรุงสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้การเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยห้องปฏิบัติการที่
ใช้ในการเรียนการสอนจะต้องเปิด-ปิด สะดวกในการเข้าไปใช้บริการในอาคารทั้งของครูผู้สอนและ
ผู้เรียน  อีกท้ังสะดวกในการปิดล๊อคอาคารเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
วัสดุฝึกในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
           ดังนั้นเพื่อให้มีห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพที่เหมาะสม และ
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการนี้เพ่ือ ขอปรับปรุงประตูอาคารเรียน
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีในการพัฒนาและจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2.1  ผลผลิต (OUT PUT)  
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                1) โรงเรียน มีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน จำนวน  1 ห้อง 
                 2) ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า 
          2.2  ผลลัพท์ (OUT COME ) 
                1) โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
                 2) โรงเรียนมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเกิดความสุข 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ    ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานและ สะดวกต่อการใช้งานเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง 
 3.2  เชิงคุณภาพ  ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน
อยากเรียนรู้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

 
 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงประตูอาคาร
ปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ขั้นวางแผน (P) 
1. เขียนโครงการ/แผนงาน 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
1. ดำเนินงานตามกรอบงาน  
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามการดำเนินงานตามแผน 
 ขั้นประเมินผล (A) 
1. รายงานโครงการ  

1. ร้อยละความพึงพอใจของ 
   บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  

81 
 
 
  

กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์จัดหาวัสดุ ฝึก    1. ร้อยละความพึงพอใจของ 85 
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ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ  
ขั้นดำเนินการ  (D) 
1.ดำเนินงานตามกรอบงาน   
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามการดำเนินงานตามแผน 
 ขั้นประเมินผล (A)    
 1. รายงานโครงการ     

   บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  

 
 

กิจกรรมที่ 3 เถ้าแก่น้อย    
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ  
ขั้นดำเนินการ  (D) 
1. ดำเนินงานตามกรอบงาน  
 ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามการดำเนินงานตามแผน 
 ขั้นประเมินผล (A) 
1. รายงานโครงการ    

1. ร้อยละความพึงพอใจของ 
   บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
  

85 
 
 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. ปรับปรุงประตู
อาคารปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ  

            

2. จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ฝึก    

            

3.  เถ้าแก่น้อย                

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
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 6.1  เงินงบประมาณ   4,000  บาท      (สี่พันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ปรับปรุงประตูอาคาร
ปฏิบัติการกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

-   -   -   -   นางพิศลดา   
แสงระวี 

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฝึก    - - 2,000   2,000   นางพิศลดา   
แสงระวี  

3. เถ้าแก่น้อย    - - 2,000   2,000   นางพิศลดา  
 แสงระวี 

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ประเมินความพงึพอใจ แบบประเมนิ 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีประสิทธิภาพ บุคลากรที่เก่ียวข้องมี

ความพึงพอใจ 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

- ในการจัดซื้อ จัดจ้างบางครั้งราคาอาจจะสูงราคาที่ประมาณการไว้ 
     9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องและ
ทันเวลา    
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ลงชื่อ       
        (นางพิศลดา   แสงระวี)    
      ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 

อย่างยั่งยืน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตามแนวทางการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล, นายพงศ์ธร เจริญกิจ,นางศิริมา ปานแขวง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65      
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สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2:การผลติและ
    พัฒนากำลังคน การวิจัย และ นวตักรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
     แข่งขันของประเทศ  

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา   
    4. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    5. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 ผลจากการที่โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้เข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น 3  ซึ่งเจตนารมณ์

ของโรงเรียนในฝัน คือปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ สร้างโรงเรียนชั้นดีเป็นต้นแบบของ

บูรณาการการปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาในระดับมาตรฐานใกล้บ้าน 

ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรร่วมจัดการศึกษา สร้างโรงเรียนชั้นดีให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม รักษ์วัฒนธรรมไทยและมั่นใจใน

ตนเอง ตรงตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา

ยกระดับ คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นของโรงเรียน ให้ได้รับประสบการณ์จาก

กิจกรรม ความรู้และมีกระบวนการคิดในการพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพจากการ

พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

 2. ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย  
1. เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาร้อยละ  80  ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 2564 
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2. เชิงคุณภาพ  นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี – ดีมาก ตลอดปีการศึกษา 2564 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
ขั้นวางแผน ( P ) 
        1. ประชุมวางแผน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
        1.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ห้องปฏิบัติการ 
        2.สรุปผลการดำเนินงาน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
        1.ประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
        1. นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

1.ร้อยละโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.ร้อยละห้องปฏิบัติการมีวัสดุ 

อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีเอ้ืออำนวยใน

การเรียนรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2.สนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
ขั้นวางแผน ( P ) 
        1. ประชุมวางแผน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
        1. จัดหาคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
อินเทอร์เน็ต 
        2. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมห้อง
คอมพิวเตอร์ 
        3.ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
        4.สรุปผลการดำเนินงาน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 

1.ร้อยละของผู้เรียนใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.ร้อยละของโรงเรียนให้บริการ
ห้องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 100 
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        1. ประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
        1.นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
3. E – school 
ขั้นวางแผน ( P ) 
        1. ประชุมวางแผน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
        1.สงเสริม สนับสนุน การเรียนการ
สอนโดยใช้ ICT 
        2.พัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน 
        3.สร้างและพัฒนาเว็บไซด์ 
        4.บุคลากรมีความรู้ ด้าน ICT 
        5. สรุปผลดำเนินงาน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
        1. ประเมินผลความพึงพอใจ 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
        1. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

1.ร้อยละมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยการใช้ ICT 

2.ร้อยละใช้ระบบ ICT บริหารงาน

โรงเรียน3.ร้อยละมีเว็บไซต์ของ

โรงเรียนที่ม ีปฏิสัมพันธ์ 

4.ร้อยละบุคลากรมีการพัฒนา

ด้าน ICT 

 

80 % 

5. ระยะวลาดำเนินการ  
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
1. พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่ม
สาระ 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. สนับสนุนการใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3. E – school       ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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6. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1 เงินงบประมาณ   60,000     บาท   (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
8 กลุ่มสาระ 

  20,000 20,000 นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล 

2. สนับสนุนการใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

  20,000 20,000 นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล 

3. E – school         20,000 20,000 นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล 

รวม      60,000      60,000       
 

หมายเหตุ   ในแต่ละกิจกรรมสามารถถัวเฉลีย่ได ้

 
 
 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 

2.ร้อยละห้องปฏิบัติการมีวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อเทคโนโลยีเอ้ืออำนวยในการเรียนรู้ 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 

3.ร้อยละของผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 

4.ร้อยละของโรงเรียนให้บริการห้อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 
สถิติการใช้ห้อง 
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5.ร้อยละมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการใช้ ICT 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 
ทะเบียนสื่อ 
แผ่นการจัดการเรียนรู้ 

6.ร้อยละใช้ระบบ ICT บริหารงาน
โรงเรียน 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 

7.ร้อยละมีเว็บไซต์ของโรงเรียนที่มี 
ปฏิสัมพันธ์ 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 
สถิติการเข้าเว็บไซต์ 

8.ร้อยละบุคลากรมีการพัฒนาด้าน 
ICT 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการ
ประเมิน 
รายงานการอบรม
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 2. ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                 9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
                 9.1.2 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 
       9.1.3 บางกิจกรรมขอรับเงินบริจาคอุดหนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 
          ภายนอก 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                  9.2.1 วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
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ลงชื่อ       
        (นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                   
 
 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการจัดการศึกษา (Good Governance) 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย ( ✓ ) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 3  
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    ( ✓ ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 และ 2 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” และ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น
ระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพรอ้ม 
ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย  สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความ
พร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการ
จัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  สร้างโอกาส
ให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่ง
ถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลของอำเภอ
เวียงสระ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  จึงได้ดำเนิน
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบาย 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

2.เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
3.เพ่ือให้ชุมชนมั่นใจและศรัทธาในโรงเรียน 

3. เป้าหมาย  
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 3.1 เชิงปริมาณ 
  ครูและนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนเข่าร่วมโครงการและมีทักษะชีวิตใน
ด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีโดยสอดคล้องกับศตวรรษที่21  และตาม
แนวคิดศาสนธรรม อีกท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีทักษะชีวิตในด้านการคิด การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีโดยสอดคล้องกับศตวรรษที่21  และตามแนวคิดศาสน
ธรรม อีกท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  
       ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีคุณธรรมตาม
แนวคิดศาสนธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์  

90 

กิจกรรมที่  2  
ค่ายโครงงานบูรณาการทักษะชีวิต 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านการ
คิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีโดยผ่านบรูณาการทักษะชีวิต 

100 

กิจกรรมที่  3  ค่ายหุ่นยนต ์ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะมี
ทักษะในการผลติหุ่นยนต์พื้นฐาน 

100 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่  1 ค ่ า ย
คุณธรรมสำหรับนักเรียน 

✓            

ก ิ จ ก ร รมท ี ่   2 ค ่ า ย
โ ค ร ง ง านบ ู รณา ก า ร
ทักษะชีวิต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

กิจกรรมที่  3  ค่าย
หุ่นยนต์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    20,000  บาท      (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ค ่ ายค ุณธรรมสำหรั บ
นักเรียน 

 3,000 2,000     5,000 ครูนุชสรา 
 

2. ค่ายโครงงานบูรณาการ
ทักษะชีวิต 

 4,000 4,000 8,000 บริหารงานวิชาการ 
(ครูทุกกลุ่มสาระฯ) 

3. ค่ายหุ่นยนต์  2,000 5,000 7,000 ครูสุวัฒน์ 
 

รวม  9,000 11,000 20,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

 
 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของครูและนักเรียนมีคุณธรรมตาม
แนวคิดศาสนธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วัดและประเมินจาก 
สภาพจริง 
 

รายงานผลการ
ดำเนินแต่โครงการ/
กิจกรรม 
 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านการ
คิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
โดยผ่านบูรณาการทักษะชีวิต 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะมี
ทักษะในการผลิตหุ่นยนต์พื้นฐาน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

2.โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
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3.ชุมชนมั่นใจและศรัทธาในโรงเรียน 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี ่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี ่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณเพื ่อทำงานตามที่
มอบหมายภายในเวลาที ่กำหนดไว้ ซึ ่งอาจจากการขาดงานประมาณสนับสนุนและการประมาณ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆท่ีผิดพลาด 
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพ่ือให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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ชื่อโครงการ  ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนงาน               สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที ่                   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
            ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ 

การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ฝ่ายงาน               บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ           นางพิศลดา  แสงระวี ,นางสาวสุดารัตน์  จีนเจียง  
                              และนางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย ( ✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ 
       สร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ  

                                      เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษา   
                                      เพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางดำรงชีวิตและปฏิบัติของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้
ดำเนินไปในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไปที่เน้นกา ร
เจริญเติมโตที่ค่อย ๆเกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคงและ
เตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ 
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  มีความสำคัญต่อประเทศชาติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ช ุมชน จนถึงระดับร ัฐ  ทั ้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให ้ดำเน ินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะ   การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์พร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพื ่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา   ครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการในการจัดการ
จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึก
ภายในตนเอง  และผู้อื่นอย่างยั่งยืน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้ตระหนักในความสำคัญและเห็น
คุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องการปลูกฝังให้นักเรียน  เยาวชน  หรือ ประชาชนทั่วไป ได้
ทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู ้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยนักเรียนจะได้ศึกษา  เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติจริง
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ภายในแหล่งเรียนรู้  และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้   และยังเป็น
แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย 
               โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจหลักในการน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ดีมี
ประโยชน์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทยในสถาบันชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  

2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน  
3. เป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน จำนวน  192  คน  ครูจำนวน  13 คน  รวมทั้งหมด   205  คน  
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา   
           3.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  มีทักษะการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ร้อยละ 95 
 

4. กิจกรรม  /  ตัวชี้วัด  /  ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1    เศรษฐกิจพอเพียง  
  ขั้นวางแผน (P)  
    1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ 
  ขั้นดำเนินการ (D)  

1. ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน  
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)     
    1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
  ขั้นประเมินผล (A)  
   1. รายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละของนักเรียน 
ครู และบุคลากรที่
ดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดประสบการณ์ 
 

ร้อยละ 95 
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กิจกรรมที่ 2 แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ขั้นวางแผน (P)  
      1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ 
  ขั้นดำเนินการ (D) 
      1.  ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน 
  ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
      1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
  ขั้นประเมินผล (A)  
     รายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละของนักเรียน 
ครู และบุคลากร          
จัดแหล่งเรียนรู้ให้
เพียงพอ เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลได้ 
 

ร้อยละ 95 

กิจกรรมที่ 3 ฐานการเรียนรู้ 
    ขั้นวางแผน (P)  
      1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ 
  ขั้นดำเนินการ (D) 
      1.  ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน 
  ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
      1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
  ขั้นประเมินผล (A)  
     รายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละของนักเรียน 
ครู และบุคลากร จัด
กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้บูรณาการตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
และสามารถถอด
บทเรียนได้ 

ร้อยละ 90 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 4  การจัดการขยะในโรงเรียน 
  ขั้นวางแผน (P)  
      1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ 
  ขั้นดำเนินการ (D) 
      1.  ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน 
  ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
      1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
  ขั้นประเมินผล (A)  
     1. รายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละของครูและ
นักเรียนมีการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี 

ร้อยละ 95 

กิจกรรมที่ 5 สวนพฤกษศาสตร์ 
  ขั้นวางแผน (P)  

-ร้อยละของผู้เรียนมี 
การดำเนินการสวน 

ร้อยละ 95 



 

 

 

      1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ 
  ขั้นดำเนินการ (D) 
      1.  ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน 
  ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  

1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
   ขั้นประเมินผล (A)  

1. รายงานผลการดำเนินงาน  

พฤกษศาสตร์ใน 
โรงเรียน 
  

กิจกรรมที่ 6  เข็นรถก่อนสตาร์ท ช่วยชาติ
ประหยัดพลังงาน 

  ขั้นวางแผน (P)  
    1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ 
  ขั้นดำเนินการ (D)  
    1. ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน 
  ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
    1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
  ขั้นประเมินผล (A)  
   1. รายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละของนักเรียน 
ร่วมใจกันประหยัด
พลังงาน 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

 
 
5. กิจกรรม / ระยะเวลา 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. เศรษฐกิจพอเพียง  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
2. แหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3. ฐานการเรียนรู้  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
4. การจัดการขยะ  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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5. สวนพฤกษศาสตร์  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
6. เข็นรถก่อนสตาร์ท   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

6. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้   
6.1  เงินงบประมาณ   20,000     บาท 
6.2 เงินนอกงบประมาณ     -       บาท 
รวมงบประมาณ      20,000     บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 
  - เขตพ้ืนที่พอเพียง จำนวน 
12 เขตพ้ืนที่  500x12 
     - ป้ายชื่อเขต 
     - ชื่อห้องท่ีรับผิดชอบ 
     - ป้ายพันธุ์ผักท่ีปลูก 
     - เมล็ดผัก 
     - ปุ๋ย 
     - เกียรติบัตร 1 รีม 
(ประกวดเขตพ้ืนที่พอเพียง)  

   
6,000 

 
 
 
 
 
 

200 
 

 
6,200 
 

ครูพิศลดา 
ครูสุดารัตน์ 

 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2. แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ห้องศาสตร์พระราชา 
  -  ไวนิลหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  - ไวนิลพระราชประวัติ  ร.9 
  - ไวนิลโครงการพระราชดำริ 
  - ไวนิลหลักทรงงาน  
-    ไวนิล 9 ข้อท่ีพ่อสอน 

   
 
 

925 
 

731 
925 
584 
370 

4,119 
 

ครูพิศลดา 
ครูสุดารัตน์ 



 

 

 

  - ไวนิล ศาสตร์พระราชา 584 

3. ฐานการเรียนรู้ 
  - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
จำนวน 9 ฐาน ตลอดปี
การศึกษา 500 บาท 
  - จัดกิจกรรมถอดบทเรียน 
2 ครั้ง ใน 1 ปีการศึกษา 
    - กระดาษบรู๊ฟ 2 โหล 
    - กระดาษ เอ4  1  ลัง 
    - ปากกาเคมี  3 สี 
    - อาหารว่างสำหรับ
กรรมการ 
    - ซองใส 1 โหล 

   
4,500 

 
 
 
 

120 
550 
400 
400 
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6,181 ครูพิศลดา 
ครูสุดารัตน์ 

4. การจัดการขยะ 
      - เหล็กทำท่ีวางถังขยะ 

  
 

 
1,000 

 
1,000 

ครูพงศ์ธร 
ครูศิริมา 

5. สวนพฤกษศาสตร์ 
   - ป้ายอะคริลิคติดต้นไม้ 
ขนาด เอ4 จำนวน 10 ป้าย 
ป้ายละ 200 บาท 

   
2,000 

 
2,000 

 
ครูประภากร 

 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6. เข็นรถก่อนสตาร์ท ช่วยชาติ
ประหยัดพลังงาน 
  - ไวนิล ขับข่ีปลอดภัย 

   
 

500 

 
 

500 

ครูพงศ์ธร 

รวม   20,000 20,000  

 

หมายเหตุ ในแต่ละกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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7.   วิธีประเมินผล 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีความพึงพอใจที่ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                 9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
                  9.1.2 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                  9.2.1 วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร
ที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

แบบรายงาน แบบรายงานเขต
พ้ืนที่พอพียง 
 

2.ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร          
จัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลได้ 

แบบรายงาน แบบรายงานเขต
พ้ืนที่พอพียง 

3. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร 
จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และสามารถ
ถอดบทเรียนได้ 

แบบรายงาน แบบรายงานฐานการ
เรียนรู้ 

4. ร้อยละของครูและนักเรียนมีการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี 

แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีการดำเนินการ 
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 

แบบรายงาน แบบรายงานทะเบียน
ป้ายพันธุ์ไม้ใน
โรงเรียน 

6. ร้อยละของนักเรียน ร่วมใจกัน
ประหยัดพลังงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 155 



 

 

 

 
 
 
ลงชื่อ       
        (นางสาวสุดารัตน์   จีนเจียง)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

 

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่

การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดเน้นที ่2  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬา
อาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

ฝ่ายงาน บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภากร  คงจันทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2564  -  31 มีนาคม 2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่
เชื่อมโยงสู่การ     สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่
สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสั งกัด 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)  บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ประกอบด้วย  1) ทักษะกระบวนการคิด   2) มีวินัย   3) ซื่อสัตย์สุจริต   4) อยู่อย่างพอเพียงและ    
5) จิตสาธารณะ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ดำเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรี ยน
สุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ด้าน คือ ด้านการ
ป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
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2.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานใน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยา 

2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู ้บร ิหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเร ียนโรงเร ียน 

คลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกัน

การทุจริต 

3.1.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ

จัดการของหน่วยงานได้ 

3.1.3 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงาน

ในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

มีคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สามารถยกระดับธรรมาภิบาลใน

การบริหาร และการจัดการของหน่วยงาน มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานใน

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ
หน่วยงานได้ 

ร้อยละ 100 
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2. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหาร และการจ ัดการของ
หน่วยงานได ้

ร้อยละ 100 

3. ค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรูใ้นการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

4. 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

5. บริษัทสร้างการดี ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

6. โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหาร และการจ ัดการของ
หน่วยงานได ้

ร้อยละ 100 

7. การถอดบทเรียน(Best 
Practice) ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

8. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 



 

 

 

10. สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
(ภาพยนตร์สั้น) 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1.การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2.ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.ค่ายเยาวชน “คนดี
ของแผ่นดิน” 

      ✓ ✓ ✓    

4.1,000 เรื่อง 1,000 
วิจัย 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.บริษัทสร้างการดี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.โรงเรยีน สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัป
ชัน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

7.การถอดบทเรียน
(Best Practice)ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
8.กิจกรรมหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9.1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.สื่อสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต(ภาพยนตร์สั้น) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   10,000 บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ - บาท 
  รวมงบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานหนว่ยงาน
ภาครัฐ 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารการประเมิน 

- 500 500 1,000 ครูประภากร 
 

2.ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชน 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อบรมแกนนำป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ในการ 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ
จัดการของหน่วยงานได ้

- 500 500 1,000 ครูประภากร 
 

 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3.ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 

1,000 500 500 2,000 ครูประภากร 



 

 

 

- เชิญวิทยากรในการอบรม 
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล 
- รณรงค์การไม่ทุจริตและคอรัปชั่น 

 

4.1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 

- - 500 500 ครูประภากร 
 

5.บริษัทสร้างการดี 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- ดำเนินงานกิจกรรมและจัดทำผลิตภณัฑ ์
บริษัทสร้างการดี จำนวน 12 บริษัท 
- จัดกิจกรรมนำเสนอผลติภณัฑ์ในบริษัทสร้าง
การด ี

- - 3,000 3,000 ครูประภากร 
ครสูุดารัตน์ 

 

6.โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์
รัปชัน 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์โรงเรยีน 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรร์ัปชัน 

- - 500 500 ครูประภากร 
 

7.การถอดบทเรียน(Best Practice) 
ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน(Best Practice) 
ของผู้บริหารและครูผูส้อน 

- 500 - 500 ครูประภากร 
 

8.กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- - - 

- 
ครูประภากร 
ครูสุชาดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

9.1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต 

- - 500 500 ครูประภากร 
 



 

 

 

- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารนวตักรรม 1 โรงเรยีน 1 
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
10.สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์
สั้น) 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อุปกรณ์ในการสร้างภาพยนตรส์ัน้ 

- 500 500 1,000 ครูนุชสรา 

 1,000 2,500 6,500 10,000  
 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ผู ้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

- การสอบถามความพึง
พอใจ  
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินกิจกรรม 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ร้อยละ 100 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถ
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบร ิหาร และการ
จัดการของหน่วยงานได้ 
ร้อยละ 70 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรม
การป้องกันการทุจร ิตเช ิงร ุกของหน่วยงานใน
โรงเร ียนคลองฉนวนว ิทยาให ้ เข ้มแข ็งและมี
ประสิทธิภาพ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีคุณธรรม 

จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ 
8.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามรถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการ

ของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงาน 
8.3 มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
 1) ความเสี ่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี ่ยงประเภทนี ้คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินงานตามที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจากการประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ผิดพลาด 
 2) ความเสี่ยงด้านระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความจำกัด เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดเวลา มี
ความล้าช้า และบางกิจกรรมอาจไม่ได้ดำเนินการ 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ 
ในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และ
บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้โครงการประสบความสำเร็จ 

 
 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวประภากร   คงจันทร์)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ     
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานทำ ปีการศึกษา  
2564 

แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

164 



 

 

 

ผลผลิตที ่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่1    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ งานแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  2565   

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
ตัวชี้วัดที่ 7  จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพและทักษะ 
ชีวิต เพื่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 

                              (✓) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
         ข้อที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และ 

      ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
1. หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ายบริหารวิชาการ งานแนะแนว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ประจำปีการศึกษา 2564 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
และวางแผน เตรียมพร้อมสำหรับสำหรับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นทางฝ่ายจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้สู ่อาชีพและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนสำหรับการนำข้อมูลมาใช้เป็นการในการวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของตน
ต่อไป ในสายอาชีพที่ตนเองต้องการ และใช้ชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข ดำรงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพในอนาคต 
2.  วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และสามารถเลือกแนวทาง

การศึกษาต่อ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อของตนเองได้ตรงกับอาชีพที่นักเรียน

ต้องการประกอบอาชีพในอนาคต 

2.3 เพื ่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของตนเองใน

อนาคตได้ 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยา ปีการศึกษา 2564  จำนวน 55 คน ครูจำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 60  คน เข้าร่วม
กิจกรรม ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลอง

ฉนวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับอาชีพต่าง ๆ สามารถเลือก

แนวทางการศึกษาต่อของตนเองได้ตรงกับอาชีพที่นักเรียนต้องการประกอบอาชีพในอนาคตและ

วางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตได้ 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเร ียนร ู ้สู่
อาชีพและการมีงานทำ  ปีการศ ึกษา 
2564 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมที่
กำหนดไว้ 
ขั ้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจขั ้นติดตามตรวจสอบ (C) 
ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ขั้ น
ประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับอาชีพต่าง ๆ สามารถเลือก
แนวทางการศึกษาต่อของตนเองได้ตรง
กับอาชีพที่นักเรียนต้องการประกอบ
อาชีพในอนาคตและวางแผนการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพของตนเอง
ในอนาคตได้ 

ร้อยละ  90 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
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กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้สู่อาชีพ
และการมีงานทำ ปี
การศึกษา 2564 

        ✓    

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   4,000 บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ - บาท 
  รวมงบประมาณ  4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่
อาชีพและการมีงานทำ ปีการศึกษา 
2564 
-กระดาษ A4 2 ลัง (2*550 =1,100) 
-ปากกา (6*150=900) 
-หมึกพิมพ์ brother (4*250=1,000) 
-ศึกษาดูงานอาชีพในชุมชน 

1,000 1,000 2,000 4,000 ครพิูศลดา 
ครูสุภาภรณ์ 
 

รวม 1,000 1,000 2,000 4,000  
 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
7. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู ้เรียนมีผู ้เรียนมีความรู้
ความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับอาช ีพต ่าง ๆ 
สามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
ของตนเองได้ตรงกับอาชีพที่นักเรียน
ต้องการประกอบอาชีพในอนาคตและ
วางแผนการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพของตนเองในอนาคตได้ 

- ประเมินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ
ต่าง ๆ สามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อของตนเองได้ตรงกับอาชีพที่นักเรียนต้องการประกอบ
อาชีพในอนาคตและวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตได้อยู่ในระดับดี 
– ดีมาก 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
 - งบประมาณอาจไม่เพียงพอ 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 -  จัดสรรการใช้งบประมาณอย่างละเอียดและเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ       
        (นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสวัสดิ์)    
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               ผู้เสนอโครงการ                                              
 
 

ลงชื่อ    
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 

                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
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    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตาม 

สมรรถนะศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ฝ่ายงาน บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา2564 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
............................................................................................................................. ...................................
.. 1. หลักการและเหตุผล 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการ
แสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาในวิชาชีพ ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป   จึงจะทำให้ครูเป็นครูยุคดิจิตอลอย่าง
แท้จริง  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
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2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน มาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ100 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 
 ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
 3.2 เชิงคุณภาพ  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษมีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ ศึกษาดู
งาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางวิชาการทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก 
 1.1 ประชุม /อบรม/สัมมนา 
 1.2  ศึกษาดูงาน 
 1.3  นำเสนอผลงาน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 100 

2.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของครู 
  2.1 ค่ายคุณธรรมสำหรับครู 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได ้ ร ับการพ ัฒนาค ุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 

3. สรรหาคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับสรรหาด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส 

ร้อยละ 100 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1.พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทาง
วิชาการทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
 1.1 ประชุม /อบรม/
สัมมนา 
 1.2  ศึกษาดูงาน 
 1.3  นำเสนอผลงาน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2.พ ั ฒ น า ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของครู 
  2.1 ค ่ า ย ค ุ ณ ธ ร ร ม
สำหรับครู 

✓ ✓           

3. สรรหาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

✓ ✓           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ  68,020  บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
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  รวมงบประมาณ  68,020 บาท (หกหม่ืนแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
วิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 1.1 ประชุม /อบรม/สัมมนา 
      - ค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการครู
และบุคลากร 18 คน คนละ 360 บาท จำนวน
คนละ 2 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา 
(ถัวเฉลี่ยครูทุกคน )  18×360×2 =12,960 
     -  ค่าเดินทางไปประชุมผู้บริหาร (สบมท.) 
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 

(2×5,000 =10,000 ) 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
22,960 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

22,960 

 
 
 
 
 
 

ครูจุฑารัตน์ 

    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการครูและ
บุคลากร 18 คน คนละ 240 บาท จำนวนคน
ละ 2 ครั้งใน1ปีการศึกษา(ถัวเฉลี่ยครูทุกคน )            
18×240×2 = 8,640 

 
 
 
- 

 
 
 

8,640 

 
 
 
- 

 
 
 

8,640 

 
 
 
 

     - ค่าวิทยากร (กรณีเชิญวิทยากรประชุม
ภายในโรงเรียน ) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
จำนวน 1 คน (ครั้งละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 800         
( 800×3 = 2,400) 

 
 

2,400 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,400 

 

     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (กรณี
เชิญวิทยากรประชุมภายในโรงเรียน )ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง จำนวน 1 วัน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร 18 คน คนละ 80
บาท  18×80 =1,440 

 
 
 
- 

 
 
 

1,440 

 
 
 
- 

 
 
 

1,440 

 

 
 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 



 

 

 

 1.2  ศึกษาดูงาน    
 จำนวน 2 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 18 คน  
     - ค่ายานพาหนะ 2,000 ×2 = 4,000 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240×18×2 = 8,640 

     - ค่าของที่ระลึก 500×2 =1,000 

- 13,640 - 13,640 ครูประภากร 

1.3  นำเสนอผลงาน   
    ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ครั้งต่อ 
ปีการศึกษา   
       - ค่ายานพาหนะ 500 ×2 = 1,000 
       - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240×18 = 4,320 
      - ค่าวัสดุ( ไวนิล/โฟมบอร์ด ) 
              1,000×2   = 2,000 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 
     - ค่ายานพาหนะ 500 ×2 = 1,000 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240×18 = 4,320 
     - ค่าวัสดุ( ไวนิล/โฟมบอร์ด ) 
              1,000×2   = 2,000 

- 10,640 4,000 14,640 ครูจุฑารัตน์ 
และครู

ประภากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
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2.พัฒนาคุณธรรม จร ิยธรรมของครูและ
บุคลากรทุกคน  
  2.1 ค่ายคุณธรรมสำหรับครูและบุคลากร 
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับ 18 คน มื้อละ 
50 จำนวน 1 มื้อ ( 18 ×50 =900 )     
      - ค่าอาหารว่าง สำหรับ 18 คนคนละ 2 
มื้อ มื้อละ 25    ( 25×2×18 =900)      

 
 
- 

 
 

1,800 
 

 

 
 
- 

 
 

1,800 

ครปูระภากร 

3.สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับกรรมการ
ดำเนินการสรรหา 18 คน มื้อละ 50 บาท
จำนวน 1 มื้อ ( 18 ×50 =900 )     
      - ค ่ าอาหารว ่ า ง  สำหร ับกรรมการ
ดำเนินการสรรหา 18 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 
25  บาท  ( 25×2×18 =900)   
         - ค่าเอกสารในการจัดทำข้อสอบ 
จำนวน  700  บาท 

 
 
- 

 
 

2,500 
 
 

 
 
- 

 
 

2,500 
 

 

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ  

แบบรายงานการไป
ราชการ 

แบบสรุปรายงานการไป
ราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความเข้าใจในการพัฒนา 
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ตนเองและโรงเรียน สามารถกำหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและกิจกรรมบางอย่างอาจไม่สามารถดำเนินได้หากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ยัง
ไม่สามารถควบคุมได้ 
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 
 

 

ลงชื่อ       
        (นางสาวจุฑารัตน์   สุวรรณขำ)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
             (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ) 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

 

ชื่อโครงการ ด้วยรักและห่วงใย 
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แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)  
จุดเน้นที่   8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และ

สมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพและมีผลงานเชิงประจักษ์ 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
 10. โรงเรียนพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ฝ่ายงาน บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภากร  คงจันทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2564  -  31 มีนาคม 2565 
สอดคล้องนโยบาย (✓) จุดเน้น6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่1และ 4 

(✓) 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 1และ 6 
(✓) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้อที่ 1, 3และ 4 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นปัจจัย

สำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพราะครูและบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน 

โรงเรียนจึงได้จัดโครงการด้วยรักและห่วงใย ขึ้นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ครูและ
บุคลากรมีแรงจูงใจ อีกท้ังเสริมแรงให้ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้นักเรียน   มีคุณภาพตาม
มาตรฐานชาติ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของครูและบุคลากร 
3. เพ่ือจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรเกิดความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 
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4. เพ่ือแสดงออกซ่ึงความรัก ความห่วงใย ที่องค์กรมีต่อครูและบุคลากร 
5. เพ่ือเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

 3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ครูและบุคลากรทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
3. ครูและบุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติหน้าที่ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
1. ครูและบุคลากรมีขวัญ กำลังใจ มีความผูกพันและรักองค์กร 
2. ครูและบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน  และได้รับ 
การเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. สวัสดิการเพื่อนครูและบุคลากร
ทางศึกษา 

ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

ร้อยละ 100 

2. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทาง

ศึกษา 

ครูและบุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติจาก
ผลการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 
กิจกรรม การดำเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1 /2564 ภาคเรียนที่ 2 /2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1.สวัสดิการเพื่อนครูและ

บุคลากรทางศึกษา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.เชิดชูเกียรติครูเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางศึกษา 

   ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
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 6.1  เงินงบประมาณ   -   บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ 33,000 บาท 
  รวมเงินนอกงบประมาณ 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.สวัสดิการเพื่อนครูและ
บุคลากรทางศึกษา 
- ของขวัญที่ระลึกในโอกาส 
ต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ 
คลอดบุตร  
ย้ายสถานศึกษา  (คนละ 
1,000 บาท ประมาณ 2 
คน) 

 - - 2,000 2,000  

- จัดงานมุฑิตาจิตให้เพ่ือน
ครูและบุคลากรทางศึกษา  
(คนละ 8,000 บาท 
ประมาณ 2 คน) 

- 12,000 4,000 16,000  

- พวงหรีดงานบำเพ็ญกุศล
ศพ  ( งานละ 500 บาท 
ประมาณ 20 งาน) 

- - 10,000 10,000  

2. เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางศึกษา 
- จัดทำเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ 
- เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

- 4,500 500 5,000  

รวม - 16,500 16,500 33,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

 
7. การประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง

พอใจ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรมีขวัญ กำลังใจ มีความผูกพันและรักองค์กร 
2. ครูและบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด

ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอ 
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 
 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวประภากร   คงจันทร์)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
            (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ) 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 



 

 

 

ชื่อโครงการ  สรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตาม 

สมรรถนะศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ฝ่ายงาน บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา2564 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
............................................................................................................................. ...................................
.. 1. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษานับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  เปิดเรียนตั้งแต่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด 195 คน จัดการเรียนการสอน 
12 ห้องเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน ปัจจุบันขาดอัตรากำลังตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) กำหนด จำนวน - อัตรา นอกจากนี้
ยังขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จบในสาขาหลักที่โรงเรียนต้องการ คือ สาขาฟิสิกส์  เนื่องจาก
ขาดอัตรากำลังในสาขาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนักเรียน 
นอกจากนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นทาง
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่โรงเรียนต้องการ 
2.  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ศิลปะ 
3.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาฟิสิกส์และศิลปะ จำนวน 2 
อัตรา 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนสามารถมีความรู้พ้ืนฐานในการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และศิลปะ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาฟิสิกส์และศิลปะ  
จำนวน 2 อัตรา  

ม ีครูและบ ุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาฟิสิกส์และศลิปะ 
จำนวน 2 อัตรา 

ร้อยละ 100 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

จ ้ า งครู และบ ุ คล ากร
ทางการศึกษาในสาขา
ฟิสิกส์และศิลปะ  
จำนวน 2 อัตรา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    จำนวน  198,000  บาท 
   เงินอุดหนุน   จำนวน  108,000  บาท 
   เงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน    90,000   บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
  รวมงบประมาณ  198,000  บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขา
ฟิสิกส์และศิลปะ  เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 
2 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน  
( สาขาฟิสิกส์ 9,000 × 1 ×12 
  สาขาศิลปะ 9,000 × 1 ×10)  

198,000   - - 198,000   ครูจุฑารัตน์ 

รวม 198,000   - - 198,000    
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาฟิสิกส์และ
ศิลปะ 
 

ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขา
ฟิสิกส์และศิลปะ 

 

ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่โรงเรียนต้องการ 

2. นักเรียนมีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปะ 
3. นักเรียนและโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าตอบแทน ความเสี่ยงประเภทนี้คือ งบประมาณอาจไม่เพียงพอ  
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ระดมทรัพยากรเพ่ือให้งบประมาณเพียงพอ 

 
 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
             (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ) 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ การเงินและบัญชี 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่          2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ข้อ 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                             
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพิศลดา  แสงระวี 
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  กรกฏาคม 2564 – 30 เมษายน  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579  ( 6 ข้อ) 
ยุทธศาสตร์ที่                 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  มาตรฐานที่ 3 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งตามมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึงได้จัดทำโครงการการเงินและบัญชีขึ้นมา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยยึดหลักยุติธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการเงินที่มีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึง
ได้จัดทำโครงการการเงินและบัญชีขึ้นมาเพ่ือสนองต่อมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและ
จัดการ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (OUT PUT)  
                1) โรงเรียน สามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ถูกต้องตามหลักบัญชี 
                 2) การบริหารการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง ร้อยละ 
100 
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 2.2  ผลลัพท์ (OUT COME ) 
                1) โรงเรียนมีการบริหารการเงินโดยโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบของ
ราชการ 
                 2) โรงเรียนมีความน่าเชื่อถือในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ    การบริหารด้านการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณโปร่งใส
ตรวจสอบได้ถูกต้อง ร้อยละ 100     
 3.2  เชิงคุณภาพ  การบริหารการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารและคู่มือปฏิบัติงาน 
ขั้นวางแผน (P) 

1. ศึกษางานตามโครงสร้างภาระงาน 
ขั้นดำเนินการ  (D) 

1. ดำเนินงานตามกรอบงาน  
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 

1. ติดตามการดำเนินงานตามแผน 
 ขั้นประเมินผล (A) 

1. รายงานโครงการ  

1. ร้อยละความพึงพอใจของ 
   บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  

81 
 
 
  

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบภายใน    
ขั้นวางแผน (P) 

1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ  
ขั้นดำเนินการ  (D) 

1. ดำเนินงานตามกรอบงานและรับการ 
ตรวจสอบจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเขต 11   
 
 

1. ร้อยละของความถูกต้อง 
    โปร่งใส ทันเวลา ประหยัด 
   คุ้มค่า ตามระเบียบและแนว 
   ปฏิบัต ิ
2. ร้อยละความพึงพอใจของ 
   บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

99 
 
 
 

86 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 

1. ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา 
 ขั้นประเมินผล (A) 

1. ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ประหยัด 
คุ้มค่า   

1. ร้อยละความพึงพอใจของ 
   บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  

85 
 
  

กิจกรรมที่ 3 ประสานหน่วยงานภายนอก    
ขั้นวางแผน (P) 

1. ประชุมวางแผน/ประชุมปฏิบัติการ  
ขั้นดำเนินการ  (D) 

1. ดำเนินงานตามกรอบงาน  
 ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 

2. ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา 
 ขั้นประเมินผล (A) 

2. ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ประหยัด 
คุ้มค่า   

1. ร้อยละความพึงพอใจของ 
   บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
  

85 
 
 
 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. จัดทำเอกสารและ
คู่มือปฏิบัติงาน 

            

2. ตรวจสอบภายใน             
3. ประสานหน่วยงาน
ภายนอก 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   ..............-................... บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ .........6,000............... บาท 
  รวมงบประมาณ .........6,000..............บาท หกหันบาทถ้วน..) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดทำเอกสารและคู่มือ 
    ปฏิบัติงาน 
   - ไวนิลโครงสร้างบริหาร  
   - ไวนิลแนวปฏิบัติงาน 

-   -   - 
 

 500.- 
500.- 

1,000   นางพิศลดา 
  แสงระวี 

2. ตรวจสอบภายใน 
    - อาหารว่างรับรอง 

- - 1,000 1,000 นางพิศลดา 
  แสงระวี 

3. ประสานหน่วยงาน
ภายนอก 
    - ค่าน้ำมันรถ ภาคเรียน
ที่ 1 
    - ค่าน้ำมันรถ ภาคเรียน
ที่ 2 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
2,000.- 
2,000.- 

4,000 นางพิศลดา 
  แสงระวี 

 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- การบริหารจัดการของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีประสิทธิภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจ 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

- การดำเนินงานตามปฏิทินติดตามงานบางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 
     9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องและ
ทันเวลา    
 

 
 
 
ลงชื่อ       
        (นางพิศลดา   แสงระวี)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ   
       (นางพิศลดา   แสงระวี) 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

สนองกลยุทธ์ที่ 4  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ตามหลักการมีส่วนร่วม 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานงบประมาณ ( งานนโยบายและแผน ) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริมา   ปานแขวง   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา 
                                     ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา  ข้อที่ 7 พัฒนาครูตามความต้องการของครู 
      และสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ
องค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้
หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้
ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และ
จังหวัด 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการ
ที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็น
กิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน  
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนในการการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำ
โครงการเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางและสำเร็จตามเป้าประสงค์  สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึงได้จัดทำ
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ 
                 ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 2.2  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 2.3  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ตามกรอบ 3 มาตรฐาน 
 2.4  เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.5  เพ่ือนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  18  คน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565 ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

  2) จัดทำเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 เล่ม  
                         พร้อมทั้งเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

1) โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็น 
    เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของนโยบาย 
    ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจใน 
    การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นอย่างดี 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1) จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ดำเนินการ 
2) จัดทำเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1) บรรยายความรู้ นำเสนอโดยใช้ Power 

point 
2) จัดทำร่างโครงการ / งบประมาณ 
3) เขียนโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2564 ให้

สอดคล้องกับแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
/ มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2559 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
4) นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่

การปรับปรุงพฒันา 
ขั้นประเมินผล (A) 

4) ประเมินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและจัดทำแผนปฏบิัตกิาร
ประจำป ี

 

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

ร้อยละ  100 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา
โครงการ / จัดสรรงบประมาณ (หลอมแผนฯ)    
ขั้นวางแผน (P)  

1) ติดต่อ ประสานงานกับสถานที่จัดประชุม 
2) สรุปผลการประเมินงาน/โครงการ ปี

การศึกษา 2564 
1) รวบรวมและสรุปงาน/โครงการ ปี

การศึกษา 2564 
2) จัดทำเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1) นำเสนอโครงการของฝ่าย/กลุ่มงาน 
2) พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  

1) ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2) จัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการ ประจำปี

การศึกษา 2565 จำนวน 5 เล่ม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

ขั้นประเมินผล (A) 
1) ประเมินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พิจารณาโครงการ / จัดสรรงบประมาณ 
(หลอมแผนฯ) ประจำปีการศึกษา 2564 

2) สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนิน 
โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พิจารณาโครงการ/จัดสรรงาบ
ประมาณ (หลอมแผนฯ) 

ร้อยละ  100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

194 



 

 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดทำรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

          ✓ ✓ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พิจารณาโครงการ / 
จัดสรรงบประมาณ 
(หลอมแผนฯ)    

          ✓ ✓ 

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทำรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
    - จัดทำเอกสารประกอบ 
      การประชุม จำนวน  
      18 เล่ม เล่มละ 50 บาท 
     (18×50) 

   
 
 
 

       900 

 
 
 
 

       900 

นางสาวศ ิร ิมา  
ปานแขวง 
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กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พิจารณาโครงการ / จัดสรร 
งบประมาณ (หลอมแผนฯ)  
    - จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 จำนวน 5 เล่ม  
เล่มละ 100 บาท (5×100) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จำนวน 18 คน คนละ 4 มื้อ  
มื้อละ 25 บาท (18×4×25) 
    - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  
18 คน คนละ  2 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
(18×2×50)  

  
 
 
 

 
 

1,800 

 
     1,800 

 
   

 
 
 

         500 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

          500 
 

 
1,800 

 

 
1,800 

 

 

นางสาวศ ิร ิมา  
ปานแขวง 

รวม    3,600     1,400 5,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
3. เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 
   ทางอินเทอร์เน็ต 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
   ศึกษาเข้าร่วมและประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
3. เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำป ี
   ทางอินเทอร์เน็ต 
4. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
   เชิงปฏิบัติการ 

- แบบลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ  

 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นอย่างดี 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  การประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่อาจมีความไม่สะดวกของบุคลากรใน
หลายๆด้าน เช่น เวลาของครอบครัว การเดินทาง 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  
  -  วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยความรอบคอบ 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวศิริมา   ปานแขวง)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นางพิศลดา   แสงระวี) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ตามหลักการมีส่วนร่วม 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานงบประมาณ ( งานพัสดุ ) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดารัตน์ จีนเจียง และนางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข                 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 

สอดคล้องกับนโยบาย   (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา 
                                    ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

            (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 
      จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การ      
       สร้างอาชีพและการมีงานทำ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 และกระทรวงการคลังจะออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎกระทรวงต่าง ๆ รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว  โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้
เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส ให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต่อภาครัฐมีโอกาสแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
 งานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญของโรงเรียน ที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียน        
คลองฉนวนวิทยาในฝ่ายต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางและสำเร็จตามเป้าประสงค์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ดังนั้น การดำเนินการเก่ียวงานพัสดุ จึงต้องกระทำด้วยความรอบคอบ  มีหลักฐานที่ชัดเจน  
 ตรวจสอบได ้ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ  

198 



 

 

 

ครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว   มีการตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานในโรงเรียน มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ 
               ครูผู้สอนในโรงเรียน 
 2.3 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสด ุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

1) มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

1) โรงเรียนทำการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของราชการ 
 2) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการด้านพัสดุและสินทรัพย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นวางแผน (P)  

3) ประชุมชี้แจงโครงการ 
4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1) สำรวจความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2) กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอน 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
5) นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การ

ปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นประเมินผล (A) 

5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการภายใน
โรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 
 

ร้อยละ  95 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 2 วัสดุฝึกสอนสอบ 
ขั้นวางแผน (P)  

1) ประชุมชี้แจงโครงการ 
     2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 
    1) สำรวจความต้องการวัสดุสำนักงาน 
    2) กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
    3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
    1) นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา 
ขัน้ประเมินผล (A) 
    1) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการภายใน
โรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 
 

ร้อยละ  95 

กิจกรรมที่ 3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ขั้นวางแผน (P)  

1) ประชุมชี้แจงโครงการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 
    1) สำรวจความต้องการวัสดุสำนักงาน 
    2) กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานและดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ตามขั้นตอน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
    1) นำเสนอ / วิเคราะห์ / วิจารณ์ นำไปสู่การปรับปรุง 
ขั้นประเมินผล (A) 
    1) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีความพึง
พอใจในการรับ
บริการด้านการติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ  90 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง  ✓    ✓ ✓   
  

✓ 
2. วัสดุฝึกสอนสอบ  ✓     ✓      
3. ติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

 ✓     ✓      

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ  50,000              บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     -   บาท 
  รวมงบประมาณ 50 ,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
  - แผ่น DVD   
  -ซองใส่แผ่น CD 
  - ปากกาเขียนแผ่น CD 
  - ซองน้ำตาล ขนาด A4 ขยายข้าง 
  - แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด 1.5 นิ้ว 
  - ลวดเสียบกระดาษ 500 กรัม 
  - สติ๊กเกอร์ ตราช้าง A4 
  - โพสอิท 
  - ตรายาง 
  - กาว TOA 
  - น้ำหมึก สีดำ 
  - แป้นน้ำหมึก 
  - ที่หนีบกระดาษ 

  
 

 
295 
100 
60 
120 

2,000 
140 
235 
70 
185 
69 
500 
126 

   100 

 
4,000 

น.ส.สุดารัตน์ จีนเจียง 
น.ส.กมลวรรณ เพชรสุข 
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กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2. วัสดุฝึกสอนสอบ 
    ฝ่ายบริหารวิชาการ  (21,600) 
        - กระดาษ เอ 4 จำนวน 40  ลัง 
  (32 X 550) 
        - น้ำหมึก   4  ชุด (4 x1,000) 
    ฝ่ายบริหารงานบุคคล (6,800) 
        - กระดาษ เอ 4 จำนวน  8  ลัง 
  (6 X 550) 
        - น้ำหมึก  2 ชุด (2 x1,200) 
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (10,400) 
        - กระดาษ เอ 4 จำนวน  8  ลัง 
  (8 X 550) 
        - น้ำหมึก  6 ชุด (6 x1,000) 
    ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
(6,800) 
        - กระดาษ เอ 4 จำนวน  8  ลัง 
  (6 X 550) 
        - น้ำหมึก   2 ชุด  (2 x1,200) 

   
 

17,600 
 

4,000 
 

4,400 
 

2,400 
 

4,400 
 

6,000 
 
 

4,400 
 

2,400 

 
 

45,600 

น.ส.สุดารัตน์ จีนเจียง 
น.ส.กมลวรรณ เพชรสุข 

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 - น้ำมัน  

   
 

400 

 
 

400 

น.ส.สุดารัตน์ จีนเจียง 
น.ส.กมลวรรณ เพชรสุข 

รวม   50,000 50,000  
 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ
ทันสมัย  สามารถนํามาใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอน  

1. แบบสำรวจการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

1. แบบสำรวจการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ 1. แบบรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. แบบรายงานการจัดซื้อจัด
จ้าง 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 เพ่ือให้การดำเนินงานในโรงเรียน มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 8.2 เพื่อจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ 
               ครูผู้สอนในโรงเรียน 
 8.3 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสด ุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
  - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - วางแผนและบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
                     - วางแผนและบริหารจัดการในด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอ 
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ลงชื่อ       
        (นางสาวสุดารัตน์   จีนเจียง)   
       ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นางพิศลดา   แสงระวี) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่1    ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ 

การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภากร  คงจันทร์ 
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม  2564  -  31 มีนาคม  2565  

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที ยุทธศาสตร์ที่ 5การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ 

      ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

                              (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
       ข้อที่ 8 จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ผลจากการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 

256 ซึ่งสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และ
ได้เสนอแนะทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอนาคตควรมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี  
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายและสามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นงานอนามัยโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจึง
จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น เห็นคุณค่าในศิลปะ  ดนตรี และ
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กีฬา จนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพที่
ดี  และเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจะช่วย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดให้โทษ และสิ่งมอมเมา  

ป้องกนัตนเองและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีมนุษย 

สัมพันธ์ที่ดี  และให้เกียรติผู้อื่น 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากความถนัดและสนใจตามจินตนาการของตนเอง    
2.6 เพ่ือป้องกันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19  

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
 นักเรียนจำนวน 187 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 207  
คน เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
  1) ได้รับคำแนะนำ และบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ 
  2) ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ นน.-สส. และมีสรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3) รู้เท่าทันการใช้ยาเวชภัณฑ์ สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ รู้จักการป้องกันความ
รุนแรงและอุบัติเหตุ รวมทั้งโรคและปัญหาทางเพศ 
  4) ได้รับความรู้และเข้าใจในสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  5) ได้รับความรู้ มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และให้เกียรติผู้อื่น 
  6) ได้รับความรู้และการป้องกันตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความรู้ 
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองให้เจริญเติบโตตามวัย  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจาก
โรคภัย  รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ  และมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี นำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 อนามัยโรงเรียน 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับคำแนะนำ และบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ  

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
นน.-สส. และมีสรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังความ

ปลอดภัย 

 

ร้อยละของผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้ยาเวชภัณฑ์ สิ่ง
เสพติดและอบายมุขต่างๆ รู้จักการป้องกันความ
รุนแรงและอุบัติเหตุ รวมทั้งโรคและปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 4 สคบ. 

 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจในสิทธิ
และการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 5 อย. น้อย 

 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้ มีความม่ันใจ  
กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และให้
เกียรติผู้อื่น 

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 6 ต้านภัยโควิด-19 

 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้และการป้องกัน
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 

ร้อยละ  100 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. อนามัยโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3. เฝ้าระวังความปลอดภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

4. กิจกรรม สคบ. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

5. กิจกรรม อย. น้อย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

6. กิจกรรมต้านภัยโควิด-19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
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 6.1 เงินงบประมาณ  10,000 บาท 
 6.2เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
 รวมงบประมาณ 10,000 บาท (  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อบรมแกนนำสุขภาพ 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ใน 
ด้านสุขภาพอนามัยตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 
- การดำเนินงานจัดกิจกรรมตามวันสำคัญ
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 
- การตรวจสุขภาพท่ัวไปตามแบบ อร.14 / 
ตรวจสุขภาพประจำปี / ประเมินอารมณ์ EQ 
- การให้บริการห้องพยาบาล 

- 500 500 1,000 ครูประภากร 
คงจันทร ์

2. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
- ให้ความรู้เรื่อง กินอย่างไรปลอดภัย ปลอด
โรค 
- คัดกรองนักเรียนตามกลุ่ม อ้วน ผอม ปกติ 
- จัดกิจกรรม หุ่นดี เป๊ะเว่อร์ ต้อง Exercise 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- โภชนาการและการจำหน่ายอาหาร 
- ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขาภิบาล 
-จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ 

- - 1,000 1,000 ครูประภากร 
คงจันทร ์

 
 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 



 

 

 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3. กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัย  
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือการปฐม
พยาบาล 

- การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนให้ถูก
สุขลักษณะ 

- รณรงค์ป้องกันความรุนแรง อุบัติเหตุ สิ่ง
เสพติดและอบายมุข โรคและปัญหาทางเพศ     
(ชีวเพศวิถี) /TO BE NUMBER ONE /เอดส์ 
- การป้องกันลูกน้ำยุงลาย/ไข้เลือดออก 
- การรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

- 1,000  1,000 2,000 ครูประภากร 
คงจันทร ์

4. กิจกรรม สคบ. 
- ป้ายนิเทศเรื ่องเข้าใจในสิทธิและคุ ้มครอง
ผู้บริโภค 
- อบรมแกนนำ สคบ. 
- รณรงค์ป้องกันสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค 

- 500 500 1,000  

5. กิจกรรม อย. น้อย 
- จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
- ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย 
- อบรมแกนนำ อย.น้อย เด็กไทยทำได้ 
- รณรงค์ป้องกัน อย.น้อย 

- 500 500 1,000  

6. กิจกรรมต้านภัยโควิด-19 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- ฆ่าเชื้อภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน 
- อุปกรณ์และวัสดุในการป้องกันโรค 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และการรณรงค์ 
- จัดทำป้ายนิเทศโรคติดเชื้อโควิด-19 

2,000 500 1,500 4,000  

รวม 2,000 3,000 5,000 10,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับคำแนะนำ และ
บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการ  

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพ  
นน.-สส. และมีสรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ใช้บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้ยา-
เวชภัณฑ์ สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
รู้จักการป้องกันความรุนแรงและ
อุบัติเหตุ รวมทั้งโรคและปัญหาทางเพศ  

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ใช้บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
ในสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ใช้บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้ มีความ
มั่นใจ  กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้และการ
ป้องกันตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
โควิด-19 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ และสามารถ
สร้างผลงานที่เกิดจากความถนัดและสนใจตามจินตนาการของตนเองอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  งบประมาณอาจจะไม่พียงพอต่อการจัดกิจรรม 
 -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 -  วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยความรอบคอบ 
 
 
 
 

ลงชื่อ       
        (นางสาวประภากร   คงจันทร์)   
       ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายสุวฒัน์   เพ็งสกุล) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมสุนทรียภาพนักเรียน 
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แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นายมนตรี   ด้วงกูล และนายธีรพงศ์   คงกระพันธ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฏาคม 2564 - มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   (✓) .จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ                                       
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ผลจากการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2563 ซึ่งสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  มี
สุนทรียภาพทั้งด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ดั้งนั ้นโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ที ่ส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ ปี
การศึกษา 2564 ทำให้นักเรียน มีความรัก และสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
เนื ่องจากเป็นประโยชน์ กับนักเรียนในด้านต่างๆ อาทิเช่น ส่งเสริมกระบวนการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ การแสดงออก การนำไปใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี  และเป็นจุดเริ่มต้น
และศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อ
พฤติกรรมด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
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 2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุนทรียภาพ และ ลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และนันทนาการ    
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลงาน และชื่นชมผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ของตน และ
ของผู้อื่นด้วยได้ อย่างเต็มใจ เป้าหมาย 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโรงเรียนและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่  
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน  จำนวน 192  คน   ครู  จำนวน 14 คน และบุคลากรทั่วไป 
จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 210 คน เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

3.2  เชิงคุณภาพ  คณะครู – นักเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านสุนทรียภาพถึงผู้ปกครอง และชุมชน  มีสุขภาพที่ดีตามแนวทางการ
พัฒนา EQ และมีการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/
นันทนาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจินตนาการสู่
งานศิลป์ 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่กำหนดไว้ 
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจาก
การจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการ
ดำเนินการ 

ร้อยละของผู้เรียนได้องค์ความรู้ และ
เทคนิคเกี่ยวกับสุนทรียภาพ ด้านศิลป์  

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคีตศิลป์ 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่กำหนดไว้ 
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการความรู้ และ
เสริมสร้างการแสดงออก ในด้านดนตรี 

ร้อยละ  90 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจาก
การจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการ
ดำเนินการ 

  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงานศิลป์สู่
อาชีพ 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่กำหนดไว้ 
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจาก
การจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการ
ดำเนินการ 
 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วนร่วมในสังคม 

ร้อยละ  90 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. จินตนาการสู่  
งานศิลป์ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

2. คีตศิลป์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  
3. งานศิลป์สู่อาชีพ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
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 6.1  เงินงบประมาณ   10,000  บาท    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรม จินตนาการสู่ งานศิลป์ 
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุนทรียภาพและ 
  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ 
- จัดอบรมเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะและการ
แสดงออก 
- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย เช่น 
ระบายสี  

 500 1,000 1,500 ครูมนตรี 
ครธูีรพงศ์ 

2. กิจกรรม  คีตศิลป์  
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี 
- จัดกิจกรรมการแสดงทางด้านดนตรีในวัน
สำคัญ 
- ชมกิจกรรมการแสดงทางด้านดนตรี 

 500 3,000 3,500 ครูมนตรี 
ครธูีรพงศ์ 

3. กิจกรรม  งานศิลป์สู่อาชีพ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการประกอบ
กิจกรรมศิลปะ 

 2,000 3,000 5,000 ครูมนตรี 
ครธูีรพงศ์ 

รวม  3,000 7,000 10,000  
 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
7. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของผู้เรียนได้องค์ความรู้ และ
เทคนิคเกี่ยวกับสุนทรียภาพ ด้าน
ศิลป์ 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการความรู้ 
และเสริมสร้างการแสดงออก ในด้าน
ดนตรี 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้
บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วนร่วมในสังคม 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้
บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ และสามารถ
สร้างผลงานที่เกิดจากความถนัดและสนใจตามจินตนาการของตนเองอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 -  งบประมาณอาจจะไม่พียงพอต่อการจัดกิจรรม 
 -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 -  วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยความรอบคอบ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
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        (นายมนตรี   ด้วงกูล)    
  ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายสุวฒัน์  เพ็งสกุล) 
       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ 

การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชสรา  สายชล   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17  พฤษภาคม  2564   -  31  มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ 

      ประเทศชาติ  

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ 
                                      กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์ 
                                      จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ 
                                      เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข                                      
...................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมโลกยุคใหม่ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี ่ยนแปลงของ

สังคมไทยที่มีการแข่งขันกันทุกด้าน ทั้งความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ และการดำรงชีวิต  ทำให้
เยาวชนได้รับการซึมซับทั้งดีและไม่ดี ส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิต เมื่อการขาดสติยับยั้งไตร่ตรองหลง
มัวเมาเข้าไปในอบายมุขผลทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นปัญหา เช่น ไม่สนใจการเรียน ไม่ประหยัด
และออม ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ หากปล่อยให้
เกิดกับนักเรียนเป็นเวลานานก็จะส่งผลกระทบต่อการศึกษา ครอบครัว ชุมชนและความมั่นคงของชาติ     



 

 

 

เยาวชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนต่อการต่อต้านและรณรงค์ เพ่ือต้านสิ่ง
เสพติดและอบายมุข อาทิเช่น การให้ความรู้ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา การช่วยเหลือผู้ติดสิ่งเสพติด 
และการรวมพลังทำกิจกรรมรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข อันเป็นข้อยืนยันว่าเยาวชนได้ให้
ความสนใจ และตื่นตัวต่อผลกระทบที่เกิดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ  ด้านการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การสร้าง
พลังเยาวชนให้เข้มแข็งนั้นไม่อาจทำได้จากกลุ่มเยาวชนเพียงกลุ่มเดียว ต้องอาศัยหลายๆ ฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นทำให้เยาวชนขาดคุณธ รรม 
จริยธรรม ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญด้านเทคโนโลยี และค่านิยมทางวัตถุ ทำให้เยาวชนบางส่วน
ละเลยการเป็นพลเมืองที่ดี จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ด้านยาเสพติด ความรุนแรง อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ และอบายมุขต่างๆ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 

จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
เยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองที่ดี ดังพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตอนหนึ่งว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมด่ี  
ไม่มีใคร  จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การ
ทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดี  ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้
มีอำนาจ  ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”  จึงดำเนินงานตามโครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข”  ขึ้น เพ่ือสร้างเสริมความรู้และพัฒนาร่างกาย พัฒนาจิตใจและความรู้สึกนึก
คิด พัฒนากิจกรรมตามความชอบและความถนัด โดยยึดหลักนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อน 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของสิ่งเสพติดและอบายมุข 

หรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำ ที่ถูกต้องเหมาะสม    
2.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายจากสิ่งเสพติดและอบายมุข รู้จักใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับ
ตนเองด้วยกิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาร่างกายกิจกรรมพัฒนาจิตใจและความรู้สึก
นึกคิดและกิจกรรมตามความชอบและความถนัด 

2.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตั วเองให้
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข   

2.4 เพ่ือหาแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
2.5 เพื่อประสานงานและขอความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในงาน

ดูแลป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุข  
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ นักเรียน จำนวน 192 คน ครู จำนวน 14 คน และบุคลากรทั่วไป จำนวน  
4 คน รวมทั้งหมด 210 คน เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

3.2 เชิงคุณภาพ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ดำเนินงาน 
ตามสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 
ห้องเรียนสีขาว 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกจิกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการ
จัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ รู้เท่าทันและปฏบิัติ
ตนให้พ้นจากสิง่เสพติดและ
อบายมุขต่างๆ 

ร้อยละ  80 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมโรงเรียนปลอด
บุหรี่ 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกจิกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการ
จัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และรู้จักโทษและอันตราย
จากบุหรี่ เป็นผูน้ำและเข้าร่วม
การรณรงค์กิจกรรม Gen Z 
ไม่ให้ริเริ่มสูบบุหรี่ 

ร้อยละ  80 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวัยรุ่นไทย หัวใจ  
สีขาว 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกจิกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการ
จัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
  

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงโทษและพษิภัยของยา
เสพติด และผลกระทบที่เกิดต่อ
สุขภาพร่างกายของผู้เสพ 

ร้อยละ  80 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตำรวจประสาน
โรงเรียน  
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของผูเ้รียนรู้จักหลีกเลี่ยงจาก
สิ่งมอมเมาและอบายมุข 
ทุกชนิด รวมทั้งปัญหาทางเพศไมก่่อ
เหตุทะเลาะวิวาท 

ร้อยละ  80 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของผูเ้รียนรู้จักและค้นหา
ตนเอง กล้าแสดงออกและเป็นหนึง่
โดยไม่พึ่งยาเสพติด 

ร้อยละ  80 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมมาตรฐานต้าน 
สิ่งเสพติด  
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของผูเ้รียนทีรู่้จักการดูแล
สุขภาพตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมต้าน
ยาเสพตดิ รู้ทัน Sex การเสพตดิเกม 
และการรับประทานอาหารทีถู่กหลัก
โภชนาการ  
 
 

ร้อยละ  80 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก  
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 

ร้อยละของผูเ้รียนเห็นความสำคญั
ของวันต่อต้านยาเสพติดโลกในการที่
จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ร้อยละ  80 

 
5. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. กิจกรรมสถานศึกษา
สีขาว ห้องเรียนสีขาว   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดบุหรี่  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3. กิจกรรมวัยรุ่นไทย 
หัวใจสีขาว 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

4. กิจกรรมตำรวจ
ประสานโรงเรียน    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

5. กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

6. กิจกรรมมาตรฐาน
ต้านสิง่เสพติด 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

7. กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ            10,000   บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
  รวมงบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมสถานศกึษาสขีาว ห้องเรียน
สีขาว     
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 
ห้องเรียนให้ถูกตามเกณฑ ์
- รณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุข  
- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมห้องน้ำ ห้องส้วม 
ใหเ้ป็นแหล่งปลอดสิ่งเสพติด 
- สอดแทรกในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม
ลูกเสือ -เนตรนาร ี
 

 1,000 3,000 4,000 ครูนุชสรา  
สายชล 
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กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหร่ี  
- ให้ความรู้เรื่อง GEN 7 
- คัดกรองนักเรียน  
- อบรมแกนนำนักเรียน 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ให้ความรู้วัน 
งดสูบบุหรีโ่ลก 
- สอดแทรกในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในทุกกลุ่มสาระ 

 500 500 1,000 ครูนุชสรา  
สายชล 

3. กิจกรรมวัยรุ่นไทย หัวใจสีขาว 
- จัดทำแนวทางการดำเนินงาน 
- อบรมแกนนำนักเรียน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์
กิจกรรม วัยรุ่นไทย หัวใจสีขาว 

  500 500 ครูนุชสรา  
สายชล 

4. กิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียน      
- การเผยแพร่ความรู้การทำงานของ
กิจกรรม ถึงผู้ปกครอง และชุมชน 
- ให้ความรู้พลังเยาวชนเอาชนะยาเสพติด 
- อบรมแกนนำนักเรียน 
- รณรงค์กิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียน  

 500 500 1,000 ครูนุชสรา  
สายชล 

5. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- จัดทำแนวทางการดำเนินงาน 
- อบรมแกนนำนักเรียน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์
กิจกรรม  
 

 500 500 1,000 ครูนุชสรา  
สายชล 
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กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับฟิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6. กิจกรรมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด  
- การจัดป้ายนิเทศในช้ันเรียนหรือตาม
บอร์ดต่าง ๆ ในโรงเรียน 
- การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน เดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- การประกวด แข่งขัน การเขียน
เรียงความ การวาดภาพต่อต้านยาเสพติด 
- สอดแทรกในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนาร ี

 

  500 1,000 1,500 ครูนุชสรา  
สายชล 

7. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก    
- ป้ายนิเทศเรื่อง ต่อต้านยาเสพตดิโลก 
- อบรมแกนนำนักเรียน   
- รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
- สอดแทรกในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในทุกกลุ่มสาระ 
 

 500 500 1,000 ครูนุชสรา  
สายชล 

รวม    10,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
รู้เท่าทันและปฏิบัตตินให้พ้นจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขตา่งๆ 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้
บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และรู้จักโทษและอันตรายจากบหุรี่ เป็น
ผู้นำและเข้าร่วมการรณรงค์กิจกรรม Gen 
Z ไม่ให้ริเริ่มสูบบุหรี่ 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้
บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด และ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพร่างกายของผู้
เสพ 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผูเ้รียนรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม
เมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปัญหาทาง
เพศไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผูเ้รียนรู้จักและค้นหาตนเอง กล้า
แสดงออกและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพตดิ 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผูเ้รียนทีรู่้จักการดูแลสขุภาพ
ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติด รู้ทัน 
Sex การเสพติดเกม และการรับประทาน
อาหารทีถู่กหลักโภชนาการ  

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผูเ้รียนเห็นความสำคญัของวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลกในการที่จะรว่มมือเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้
บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ ผู้เรียนรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงและอุบัติเหตุ และสามารถสร้าง
ผลงานที่เกิดจากความถนัดและสนใจตามจินตนาการของตนเองอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  งบประมาณอาจจะไม่พียงพอต่อการจัดกิจรรม 
  -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
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 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
  -  วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยความรอบคอบ 
 
 
 

ลงชื่อ       
       (นางสาวนุชสรา   สายชล)  
            ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ   
 (นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล) 
  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี        ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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ชื่อโครงการ        SBM  
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศ์ธร    เจริญกิจ   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17  พฤษภาคม  2564   -  31  มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  อยู่ในระดับดีมาก  
และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา  (SAR)  ปีการศึกษา  2563 อยู่ใน
ระดับดีมากเช่นเดียวกัน  สถานศึกษาได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  (2562-2565)  เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา  จึงได้กำหนดโครงการไว้ในแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติราชการ  
จำนวน  1  โครงการ  คือ  โครงการ  SBM  (School -  Based  Management ) 

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาใช้หลักการมีส่วนร่วม 
2. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษารูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
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  3.  เป้าหมาย 

3.1  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกห้องเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
3.2  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์และการใช้หลักการมีส่วนร่วม มี
การตรวจสอบและถ่วงดุล 

4.  กิจกรรม  /  ตัวช้ีวัด  /  ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. สรรหาคณะกรรมการโรงเรียน 
 
2. ประชุมคณะกรรมการ

โรงเรียน 
3. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
4. เครือค่ายผู้ปกครอง 

-  คณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน 
- คณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
-ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม 
- ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาห้องเรียน 

100 
 

100 
 

95 
100 

 
5. กิจกรรม  /  ระยะเวลา  

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. สรรหา
คณะกรรมการโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. ประชุม
คณะกรรมการโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3. ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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6. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้   
6.1  เงินงบประมาณ   3,000       บาท     (สามพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.สรรหาคณะกรรมการ
โรงเรียน 

 500 500 1,000 ครูพงศ์ธร  

2.ประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียน 

 500 500 1,000 ครูพงศ์ธร 

3.เครือข่ายผู้ปกครอง  500 500 1,000 ครูพงศ์ธร 
รวม  1,500 1,500 3,000  

 

หมายเหตุ ในแต่ละกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

7. วิธีประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  คณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียน 

บันทึกการเข้าร่วมประชุม 
แบบบันทึกการเข้าร่วม
ประชุม 

2. คณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และของผู้ที่เก่ียวข้องอย่าง
ชัดเจน 

บันทึกการเข้าร่วมประชุม แบบบันทึกการเข้าร่วม
ประชุม 

3.ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนเข้า
ร่วมประชุม บันทึกการเข้าร่วมประชุม 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
ประชุม 

4.เครือค่ายผู้ปกครอง บันทึกการเข้าร่วมประชุม แบบบันทึกการเข้าร่วม
ประชุม 

 
8.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1  มีการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
      8.2  บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
 9.1.2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
 9.1.3 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.2.1 วางแผน และบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
 9.2.2 วางแผน และบริหารจัดการในด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอ 

 
 

ลงชื่อ        
        (นายพงศ์ธร  เจริญกิจ)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายสุวฒัน์   เพ็งสกุล) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนา ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ  นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17  พฤษภาคม  2564   -  31  มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 

      มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
............................................................................................................................. ................................... 
1.    หลักการและเหตุผล 
 จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  2563 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ได้เสนอแนะทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   จาก
ข้อเสนอแนะดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้วางแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปี 2562-2565) เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงได้กำหนดโครงการไว้ในแผนกล
ยุทธ์ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เพ่ือไปส่งเสริม  สนับสนุน  กระตุ้นเพ่ือยกระดับ  จำนวน 1 
โครงการ คือ โครงการ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
2.    วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 
 2.2 มีการให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 2.3 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
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 2.4 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสม 
 3.3 โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
 3.3 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวก
เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
 3.4 โรงเรียน มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
4.    กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4.1 ปรับซ่อมอาคารเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ขั้นวางแผน (P) 

(1) ประชุมชี้แจง 
(2) เขียนโครงการ 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
(1) ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
           นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
ขั้นประเมินผล (A) 
           นำผลงานมาปรับปรงุและพัฒนา 

 นักเรียนสามารถใช้บริการ 
100 % 

ร้อยละ 90  

4.2 ปรับภูมิทัศน์ 
ขั้นวางแผน (P) 

(1) ประชุมชี้แจง 
(2) เขียนโครงการ 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
(1) ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
ขั้นประเมินผล (A) 
    นำผลงานมาปรับปรุงและพัฒนา 

 นักเรียนสามารถใช้บริการ 
100 % 

ร้อยละ 90 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4.3  ปรับซ่อม  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
ห้องสมุด  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
ขั้นวางแผน (P) 

(1) ประชุมชี้แจง 
(2) เขียนโครงการ 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
(1) ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
           นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การทำ
โครงการ 
ขั้นประเมินผล (A) 
           นำผลงานมาปรับปรงุและพัฒนา 

นักเรียนสามารถใช้บริการ 
100 % 
 

ร้อยละ 90 
 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลา 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. ปรับซ่อมอาคารเรียน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  ปรับซ่อม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  
ห้องสมุด  ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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6.   รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ      64,430.06    บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทหกสตางค์) 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ปรับซ่อมอาคารเรียน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

  15,000 15,000 สุวัฒน์  

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

  15,000 15,000 สุวัฒน ์

3.  ปรับซ่อม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน   

  34,430.06 34,430.06 สุวัฒน ์

รวม   64,430.06     64,430.06      
 

หมายเหตุ   ในแต่ละกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

7.   วิธีประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 อาคารเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์มี
ลักษณะการใช้งานได้ดี 

 
สำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

7.2 ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
      สวยงาม 

สำรวจ แบบสำรวจ 

 

8.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีดี เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      8.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
      8.3 อาคารเรียนและวัสดุ ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพดีและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
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 9.1.2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
 9.1.3 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.2.1 วางแผน และบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
 9.2.2 วางแผน และบริหารจัดการในด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอ 
 
 
 

ลงชื่อ        
        (นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายสุวฒัน์   เพ็งสกุล) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ             พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที ่ 1      คุณภาพผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่                    
                               การปฏิบัติยึดหลักพระบรมราโชบายและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ    
                               เศรษฐกิจพอเพียง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชสรา สายชล  และ  นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล  
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2564 – 31  มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร   
                                     กับสิ่งแวดล้อม 

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การ

สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนา
ไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิด
ปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญ
งอกงามไปในทิศทางที ่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรี ยนและ
ผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่
ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐาน
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ได้อย่างมีความสุข 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน 
มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ทั้งด้าน
คุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็ก
นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื ่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์ และเกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มี    
          คุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย  
          คุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
      2.3 เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ครูและบุคลากรทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

3.2  เชิงคุณภาพ  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุก
คนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 

239 



 

 

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกจิกรรมที่กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
  

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ัน
เรียน 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกจิกรรมที่กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนให้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
นักเรียนและร่วมดำเนินกิจกรรม
เพ่ือนักเรียน 

ร้อยละ  90 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกจิกรรมที่กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตามกรอบ
ภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของครมูีการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  
 
 

ร้อยละ  90 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสภานักเรียน  
ขั้นวางแผน (P) ประชุมเพื่อจัดกจิกรรมที่
กำหนดไว ้
ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) ประเมินจากการ
จัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (A) สรุปผลการดำเนินการ 
 

ร้อยละของผู้เรียนให้ความสำคัญใน
การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย และคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

ร้อยละ  90 

 
5. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน 

 ✓ ✓    ✓ ✓     

3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน   

  ✓ ✓    ✓ ✓    

4. กิจกรรมสภา
นักเรียน   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   10,000   บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
  รวมงบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน/มอบ
ตัวนักเรียน 
- อบรมแกนนำระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล (กิจกรรมรู้จัก 
กิจกรรมคดักรองข้อมูลนักเรียน กลุ่มพิเศษ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา กิจกรรม
การส่งเสริมนักเรียน  กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และกิจกรรมส่งต่อ) 
- จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
- จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสีย่งของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่
แท้จริง) /ประวัตินักเรียน/SDQ/EQ 

 500 1,500 2,000 ครูนุชสรา 
ครู

กมลวรรณ 
 

2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ชั้นเรียน  
- จัดประชุมผู้ปกครอง 
- ประชุมชั้นเรียน 
- MOU 
- เครือข่ายผู้ปกครองช้ันเรียน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 3,000 3,000 6,000 ครูนุชสรา 
ครสูุวัฒน์ 

 

3. กิจกรรมเย่ียมบ้านนกัเรียน   
- เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบ

ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี ้

      - กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
      - กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

 500 500 1,000 ครูนุชสรา 
ครู

กมลวรรณ 
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- จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
- รายงานผลการเยีย่มบ้าน 
 

4. กิจกรรมสภานกัเรียน   
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อบรมสภานักเรียน 
- ส่งเสริมประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 500 500 1,000 ครูนุชสรา 
ครสูุวัฒน์ 

 

รวม    10,000  
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการดูแลอย่างท่ัวถึง
และตรงตามสภาพปญัหา อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผู้ปกครองนักเรยีนให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนและร่วม
ดำเนินกิจกรรมเพื่อนักเรียน 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ใช้บริการของนักเรียน   
- จากแบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม  

ร้อยละของครมูีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทุกคนและนำข้อมลูระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ใช้บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  

ร้อยละของผูเ้รียนให้ความสำคัญในการ
ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตย 
และคณุธรรม จริยธรรม 

- จากการสังเกต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ใช้บริการของนักเรียน 
- จากแบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม  
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ภาพรวมของประสิทธิผลในโครงการนี้ มีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่าง
อย่างทั่วถึง 

 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -  งบประมาณอาจจะไม่พียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
  -  เวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการทำงาน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -  บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
  -  วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยความรอบคอบ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
        (นางสาวนุชสรา   สายชล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายสุวฒัน์   เพ็งสกุล) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   บริหารกลุ่มงานอำนวยการ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       2.2 มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.6 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ  
                                       เรียนรู ้   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักการมีส่วนร่วม 
ฝ่ายงาน            บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ           นายสุวัฒน ์  เพ็งสกุล 
ลักษณะโครงการ ❑ โครงการใหม่ 
    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
      ยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารสถานศึกษา

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การ
สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่
นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.    หลักการและเหตุผล 
 งานอำนวยการของโรงเร ียนเป ็นงานที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการจ ัดระบบบร ิหารองค ์กร                   
การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในโรงเรียน                   
สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที ่ ได้อย่างเรียบร้อย                        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร  และทรัพยากรที ่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื ่อให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.    วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการในการปฏิบัติงานของ     
              โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการในการปฏิบัติงานของ    
              โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ 
               โรงเรียน 
4.    กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4.1 งานต้อนรับ 
ขั้นวางแผน (P) 

(1) ประชุมชี้แจง 
(2) เขียนโครงการ 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
(1) ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การทำโครงการ 
ขั้นประเมินผล (A) 
    นำผลงานมาปรับปรุงและพัฒนา 

 นักเรียนสามารถใช้บริการ 
100 % 

ร้อยละ 90  

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขั้นวางแผน (P) 

(1) ประชุมชี้แจง 
(2) เขียนโครงการ 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
(1) ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ขั้นติดตามตรวจสอบ (C)  
           นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การทำโครงการ 
ขั้นประเมินผล (A) 
           นำผลงานมาปรับปรงุและพัฒนา 
 

  

4.3   5 ส  สำนักงาน 
ขั้นวางแผน (P) 
   (1)  ประชุมชี้แจง 

(2) เขียนโครงการ 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 

(1) ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (C) 
       นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การทำโครงการ 
ขั้นประเมินผล (A) 
      นำผลงานมาปรับปรุงและพัฒนา 

นักเรียนสามารถใช้บริการ  
100% 

ร้อยละ 100 

 

5. กิจกรรม / ระยะเวลา 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. งานต้อนรับ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. 5ส สำนักงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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6.   รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
     เงินงบประมาณ  15,000   บาท  

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

6.1 งาน
ต้อนรับ 

- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ให้บริการงาน
ต้อนรับ 

 
- 

 

 
- 

5,000 
 

5,000 นายสุวัฒน์ 

6.2 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 

- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- พัฒนางานระบบ
สารสนเทศ 

 
- 

 
- 

5,000 5,000 นายสุวัฒน์ 

6.3 กิจกรรม 
5 ส 
สำนักงาน 

- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ดำเนินการตาม
กิจกรรม 

- - 5,000 5,000 นายสุวัฒน์ 

รวม - - 15,000 15,000  
 
 
7.   วิธีประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 การประสานงานและการอำนวย
ความสะดวก 

สำรวจ แบบสำรวจ 

7.2 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

              สำรวจ แบบสำรวจ 

 

 
8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1  มีการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
      8.2  บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 9.1.1 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
 9.1.2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
 9.1.3 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.2.1 วางแผน และบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
 9.2.2 วางแผน และบริหารจัดการในด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
        (นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ    
       (นายสุวฒัน์   เพ็งสกุล) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ    
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ        ระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ  นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล   
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 17  พฤษภาคม  2564   -  มีนาคม  2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) .จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ทำการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 193 คน 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซึ่ง
โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล และเพ่ิม
ศักยภาพในการเรียนรู ้อย่างไม่มีขีดจำกัดให้กับนักเรียน แต่เนื ่องจากสภาพปัจจุบันโรงเรียนมี
งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผู้เรียน คณะกรรมกาสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐานโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการ
ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุน  การทอดผ้าป่า การรับ
บริจาคเพื่อการศึกษากิจกรรม ระดมทุนเพื่อจ้างครูที่ขาดแคลนตรงวิชา ศาลาชุดม้านั่งเล่นเพื่อ น้อง 
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ค.ว. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องเรียน ICT ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที ่มีคุณภาพให้กับ
นักเรียนและชุมชน 
2.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้มีครูครบตรงวิชาเอกท่ีเปิดสอนในโรงเรียน 
 2.เพ่ือสร้างศาลา ชุดม้านั่งเล่นให้นักเรียน  
 3.เพ่ือหาทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
    1.โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระ 
    2.โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้จัดสร้างศาลานั่งเล่นให้กับนักเรียน  
    3.นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
    1.โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีจำนวนคุครูผู้สอนตรงวิชาและจำนวนเพียงพอร้อยละ 100 
      2.นักเรียน ได้มีศาลานั่งเล่น ไว้นั่งพักผ่อน นั่งทำการบ้าน อ่านหนังสือ และเสริมสร้างภูมิ
ทัศน์ให้กับโรงเรียน ให้น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ หลัง
ละ 6 คน รวม 30 คน 
    3.โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ จำนวน 30 เครื่อง 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา จ้าง
ครูผู้สอน 
ขั้นวางแผน ( P ) 
 1. ประชุมวางแผน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
 1. ทอดผ้าป่า 
 2.สรุปยอดจัดจ้างครูวิชาทีข่าดแคลน 
 3.สรุปผลการดำเนินงาน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
 1.ประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
1. นำผลการประเมินมาปรับปรุง 

1.ร้อยละโรงเรียนมีครูผู้สอนครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

ร้อยละ 100 

 

251 



 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2.ทอดผ้าป่า รับบริจาค ระดมทุน เพื่อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
ขั้นวางแผน ( P ) 
        1. ประชุมวางแผน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
        1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์และติดตั้ง 
        2.ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
        3.สรุปผลการดำเนินงาน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
        1.ประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นประเมินผล ( A ) 
        1. นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

1.ร้อยละของโรงเรียนให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 

ร้อยละ 100 

3.ศาลา ชุดม้านั่งเล่นเพื่อน้อง ค.ว. 
จำนวน 6 ชุด 
ขั้นวางแผน ( P ) 
   1 จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ 
   2จัดประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวางแผน
ดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ ( D ) 
        1.ออกแบบและดำเนินการ
จัดสร้างศาลา ชุดม้านั่งเล่นตามแบบ 
ขั้นติดตามตรวจสอบ ( C ) 
    1.ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
    2.ตรวจเช็คความพร้อมก่อนใช้งาน   
ขั้นประเมินผล (A) 
1.ประเมินการใช้ศาลานั่งเล่นตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

1.ร้อยละของโรงเรียนให้บริการ
ศาลา ชุดม้านั่งเล่นเพื่อน้อง ค.ว. 
 
 

ร้อยละ 100 
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5. กิจกรรม  /  ระยะเวลา  

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. 1.ทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษาจ้างครูผู้สอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2. ทอดผ้าป่า รับ
บริจาค ระดมทุน เพื่อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 30 
เครื่อง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3.ศาลา ชุดม้านั่งเล่น
เพ่ือน้อง ค.ว. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
6. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้   
 6.1 เงินงบประมาณ   5,000    บาท   
          6.2 เงินนอกงบประมาณ   912,000 บาท 
  รวมงบประมาณ 917,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา จ้าง
ครูผู้สอนที่ขาดแคลน 

(ระดมทุน) 
180,000 

5,000  (ระดมทุน) 
180,000 

สุวัฒน์  

2. ทอดผ้าป่า รับบริจาค ระดม
ทุน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 30 
เครื่อง 

   
(ระดมทุน) 
600,000 

 
(ระดมทุน) 
600,000 

สุวัฒน์ 

3.ศาลา ชุดม้านั่งเล่นเพื่อน้อง 
ค.ว. 

  (ระดมทุน) 
132,000 

 สุวัฒน์ 

รวม  5,000  5,000  
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7. วิธีประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละโรงเรียนมีครูครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการประเมิน 
สถิติการใช้ห้องกลุ่มสาระ 

2. ร้อยละของโรงเรียนให้บริการห้อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการประเมิน 
สถิติการใช้ห้องปฏิบัตการ
คอมพิวเตอร์ 

3.ร้อยละมีศาลา ชุดม้านั่งเล่นเพ่ือ
น้อง ค.ว. 

ประเมินด้วยแบบสอบถาม รายงานผลจากการประเมิน 
 

 
8.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1  มีครูครบตรงวิชาเอกท่ีเปิดสอนในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 8.2  โรงเรียนให้มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงพอต่อนักเรียน 1 คนต่อ
เครื่อง 
 8.3  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีศาลานั่งเล่น จำนวน 5 หลัง ไว้สำหรับให้นักเรียนได้นั่งเล่น 
นั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้าน หรือให้ผู้ปกครองได้นั่งรอนักเรียนช่วงที่มารับหลังเลิกเรียน และเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น และสามารถรับจำนวนนักเรียนได้ หลังละ 6 คน 
รวม 30 คน 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 9.1.1 การระดมทุนเพ่ือการศึกษา งบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
 9.1.2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.2.1 วางแผน และบริหารจัดการในด้านงบประมาณท่ีได้ระดมทุนเพ่ือการศึกษา ที่มีอยู่

อย่างจำกัด 
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ลงชื่อ        
        (นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล)    
    ผู้เสนอโครงการ                                              

  
 
 

ลงชื่อ    
       (นายสุวฒัน์   เพ็งสกุล) 

      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ   
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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 ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
  ที่      / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

..........................................................................................  
     เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564   ไปเป็นด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้กำหนดให้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ในวันที่  22  เมษายน  2564  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ให้คำปรึกษา ประสานงาน 
สนับสนุน  และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ตลอดจนแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึน ประกอบด้วย 
  1.1  นางนฤดี ตุลารักษ์   ประธานกรรมการ 
  1.2  นายพงศ์ธร    เจริญกิจ  รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายมนตรี   ด้วงกูล   กรรมการ 
  1.4  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  กรรมการ 

1.5 นายสุวัฒน์    เพ็งสกุล  กรรมการ 
1.6 นางพิศลดา    แสงระวี  กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางสาวศิริมา  ปานแขวง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่ ประสานงานและจัดเตรียมความเรียบร้อยของ 
สถานที่ในการจัดประชุม   ประกอบด้วย 

2.1  นายพงศ์ธร   เจริญกิจ  ประธานกรรมการ 
2.2 นายเขมชาติ   ไชยจันทร์  กรรมการ 
2.3 นายธรรมนูญ   ส้มเกลี้ยง  กรรมการ 
2.4 นางสาวนุชสรา   สายชล  กรรมการ 
2.5 นางสาวปริศนา  ไชยบุรี  กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน   มีหน้าที่  ลงทะเบียน//แจกเอกสาร ประกอบด้วย 
  3.1 นางสาวสุชาดา   เพชรสกุ  ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรและดำเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตาม
กำหนดการ ประกอบด้วย 
  4.1 นางสาวศิริมา       ปานแขวง  ประธานกรรมการ 

 4.2 นางสาวสุดารัตน์   จีนเจยีง  กรรมการและเลขานุการ  
5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที ่  ต้อนรับครูและบุคลากรผู้เข้ารับการประชุม   

จัดเตรียมและให้บริการอาหาร  เครื่องดื่มและอาหารว่าง   ประกอบด้วย 
 5.1 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  ประธานกรรมการ 
 5.2 นางสาวประภากร   คงจันทร์  กรรมการ 
 5.3 นายชัยนุชิต   ทองจิตร  กรรมการ 
 5.4 นางพิมพ์ใจ    ช่างทอง  กรรมการและเลขานุการ   
6.  คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและบันทึกภาพ  มีหน้าที่ติดตั้ง เครื่องเสียง บันทึกภาพ

ตลอดการจัดกิจกรรม  (รวมถึงการเก็บภาพ การบันทึก VDO ด้วย) แล้วจัดเก็บภาพลงแผ่น  CD  ส่ง
ฝ่ายประเมินผลเพื่อรวบรวมรายงานโครงการ/กิจกรรม ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป  
ประกอบด้วย 

6.1 นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล   ประธานกรรมการ 
6.2 นายวีระ       วชันะ   กรรมการ 
6.3 นางสาวกนกกร    ทองเดช  กรรมการและเลขานุการ 

7.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่ ประสานงานในการเบิก จ่าย เงิน งบประมาณ 
ของการจัดทำโครงการ ประกอบด้วย 

7.1 นางพิศลดา    แสงระวี  ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวสุดารัตน์  จีนเจียง  กรรมการ 
7.3 นางสาวศิริมา   ปานแขวง  กรรมการและเลขานุการ 

8.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่   จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล
จากการ   จัดกิจกรรมเพ่ือประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 

8.1 นางสาวศิริมา   ปานแขวง  ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข  กรรมการ 
8.2 นางสาวสุดารัตน์  จีนเจียง  กรรมการและเลขานุการ 
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ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ   

 
         ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  19  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

                                                               ลงชื่อ    
                                               ( นางนฤดี   ตุลารักษ์ ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
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12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ใด้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอน
และการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูล
กลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับ
การปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว 
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสาย
วิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
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7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วย
ธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผน
บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การ
ปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

• วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับ
การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

• วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนน้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

• วาระท่ี 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

• วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่
ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

• วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

• วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

• วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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