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คํานํา 
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กิจกรรมท่ีตอบสนองและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 โรงเรียนวัดศรีสวางขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และองคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล สงเสริม 

สนับสนุนทุกๆ ดานจนไดรับความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษา 2565 จะเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปสูผลการปฏิบัติท่ีจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
ประวัติความเปนมา 
 

โรงเรียนวัดศรีสวาง เดิมชื่อ โรงเรียนบานกวน (คันธศีลราษฎรวิทยาคม) เปดทําการสอนเม่ือวันท่ี  
1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2481 โดยอาศัยศาลาวัดศรีสวางเปนท่ีเรียนโดยมี นายอุทธา ทรวงแกว เปนครูใหญ 
ตอจากนั้นจึงมีการขยายออกมานอกวัด โดยอาศัยสรางเปนอาคารเรียนแบบถาวรข้ึนในท่ีธรณีสงฆ 
ดานทิศเหนือของวัด พ.ศ. 2482 ไดกอสรางอาคารเรียนโดยไดรับงบประมาณจากทางราชการ 600 บาท 
และราษฎรสมทบอีกจํานวนหนึ่ง จนแลวเสร็จในป พ.ศ. 2484 ใชทําการสอนเรื่อยมา 

พ.ศ. 2492 อาคารเรียนไดชํารุดไมสามารถใชเปนท่ีเรียนไดจึงทําการของบประมาณจากทาง
ราชการจํานวน 38,006.75 บาท กอสรางอาคารเรียนข้ึนทดแทน และทําพิธีมอบเม่ือวันท่ี 1 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2492 

พ.ศ. 2512 อาคารเรียนไดชํารุดลงอีก จึงไดกอสรางอาคารเรียนหลังใหมข้ึนทดแทน โดยไดรับ
งบประมาณจากทางราชการ จํานวน 120,000.- บาท ทางวัดและราษฎรรวมสมทบอีก ทําการกอสราง
เปนอาคาร 9 หองเรียน  มีมุขดานขาง 2 หอง และหองประกอบดานหลังอีก 1 หอง ทําพิธีรับมอบอาคาร
เม่ือวันท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 
 เนื่องจากจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับทางราชการไดอนุมัติใหโรงเรียนบานกวน 
ขยายการเรียนการสอนไปถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 7 จึงไดทําการกอสรางอาคารเรียนแบบ ป. 1ก. ขนาด  
3  หองเรียน ข้ึนอีก 1 หลัง โดยใชงบประมาณจากทางราชการท้ังสิ้น 
  พ.ศ.2537 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยใหเปดสอนจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และประกอบกับทางราชการไดอนุมัติเงินจํานวน 1,780,000 บาท ใหสรางอาคารเรียน
แบบ 105/29  ขนาด 2 ชั้น จํานวน 6  หองเรียนอีก 1 หลัง แตไมมีสถานท่ีกอสรางทางราษฎรและ
คณะกรรมการหมูบานรวมท้ังราชการจึงไดรวมกันบริจาคเงินซ้ือท่ีดิน ซ่ึงติดกับท่ีดินโรงเรียน อีกจํานวน 4 ไร 
46  ตารางวา โดยมีรายนามผูบริจาค คือ                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  คุณวิลาส – คุณพูล  อินตา  บริจาคท่ีดินจํานวน 2 ไร 29  ตารางวา มูลคาเปนเงินจํานวน  
496,520 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหกพันหารอยยี่สิบบาทถวน) 

2. คุณพอสม คุณแมคํา สุจันทรคํา บริจาคท่ีดินจํานวน 1 ไร 2  ตารางวา มูลคาเปนเงินจํานวน  
245,250 บาท ( สองแสนสี่หม่ืนหาพันสองรอยหาสิบบาทถวน ) 

3. ราษฎรหมู 3 หมู 5 หมู 6 และหมู 7 ตําบลหารแกว บริจาคท่ีดินจํานวน 1 ไร มูลคาเปนเงิน
จํานวน  จํานวน 86,750 บาท (แปดหม่ืนหกพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 

4.  เงินสมทบจากทางราชการ จํานวน 160,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถวน)  รวมท้ังสิ้น
เปนเงิน 988,520 บาท (เกาแสนแปดหม่ืนแปดพันหารอยยี่สิบบาทถวน) 
 การกอสรางอาคารดังกลาวจึงแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537   เปดทําการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในปการศึกษา 2528  มีนักเรียนรุนแรก  จํานวน  20 คน 
 พ.ศ. 2539 ไดรับงบประมาณจัดสรางหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และ
งบประมาณตอเติมอาคาร 105/29 อีก 2 หองเรียน 



๒ 
 

 พ.ศ.2549 ไดรับงบประมาณจัดสรรจากทางราชการ 1,990,000   บาท สรางอาคารเรียนแบบ 
105/29 ขนาด 2 ชั้น จํานวน 4 หองเรียน อีก 1 หลัง โดยเริ่มกอสรางเม่ือวันท่ี 26 เดือน มกราคม  
พ.ศ.2549 และแลวเสร็จในวันท่ี 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 พ.ศ.2555 ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ท่ี 43/2555 
เรื่องใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปชวยราชการ  กรณีโรงเรียนเรียนรวม  โดยโรงเรียน 
บานหารแกว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ไดเขามาเรียนรวมกับโรงเรียน
บานกวน  ประกอบดวยขาราชการครูสายผูสอนจํานวน 4 คน  นักเรียนจํานวน  13  คน     
 พ.ศ. 2557  โรงเรียนบานกวนเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนวัดศรีสวาง เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2557  
 พ.ศ. 2560  ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ศธ.04050/ว 
3684 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ ชวยราชการท่ีโรงเรียนวัดศรีสวาง กรณีโรงเรียนเรียนรวมประกอบดวย
ขาราชการครูสายผูสอนจํานวน 4 คน  นักเรียนจํานวน  5  คน     
 

สภาพปจจุบันของโรงเรียนวัดศรีสวาง 

  โรงเรียนวัดศรีสวางตั้งอยูเลขท่ี153 หมู ท่ี 6 ตําบลหารแกว  อําเภอหางดง  จังหวัด เชียงใหม
รหัสไปรษณีย 50230 โทรศัพท 053-023304  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 4 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอมาเม่ือวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 
2557 โรงเรียนบานกวนไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนวัดศรีสวาง”โดยมี นายจักรพันธ  เทพ
คุณ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง ตอมาป พ.ศ.2558 นายรุงเรือง ลํานวล ไดยายมาดํารง
ตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง  และ พ.ศ.2561 นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม ไดยายมาดํารง 
ตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง  จนถึงปจจุบัน   

เขตพ้ืนท่ีบริการมี 2  ตําบล  11 หมูบาน ไดแก ตําบลหารแกว  จํานวน  9  หมูบาน  คือ  หมูท่ี 1 
บานสันปาสัก หมูท่ี 2 บานหารแกว หมูท่ี 3 บานทุงออ    หมูท่ี 4 บานปาแงะ หมูท่ี 5 บานไร หมูท่ี 6 บาน
กวน หมูท่ี 7 บานวัวลาย หมู ท่ี 8 บานตนแก และหมูท่ี 9 บานปาเหียง  ตําบลหนองแกว  จํานวน  4  
หมูบาน  คือ  หมูท่ี  2  บานสันปูเลย  หมูท่ี  3  บานเหมืองงา  หมูท่ี  4  บานบวก  และหมูท่ี  5  บานรอง
แหยง        

ภาระงาน  ปริมาณงาน 
โรงเรียนวัดศรีสวาง จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พ.ศ. 25๖๐ และจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ป.1-6 และม.1-3)   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  (ปรับปรุง 2560) โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะของ
สถานศึกษา   
 -  ดานคุณภาพของผูเรียน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรและตามมาตรฐานชาติ  โดยใชกิจกรรม เรียนสุข สนุกสอน 
  -  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช 
STEP ศรีสวาง  (S = System ,T = Team , E = Enjoy , P = Participation )  และรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคุณธรรมโดยใช STEP G Model 
  - ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี “เครื่องปนดินเผาบานกวน”ดวยกระบวนการ Active  Learning  โดยกระบวนการ 
PLC ในโรงเรียน และนําไปปรับปรงุ /พัฒนาการจัดการเรียนรูผานงานวิจัยในชั้นเรียน  
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 ขอมูลบุคลากร  ( ณ 1  เมษายน  2565) 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 

เฉล่ีย 
ประสบการณ

สอนเฉล่ีย ชาย หญิง ต่ํากวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกวา ป.ตรี 

ผูอํานวยการ 1 - - - 1 52 11 
รองผูอํานวยการ - - - - - - - 
ครูประจําการ 5 9 - 10 4 43 15 
ครพูนักงานราชการ 1 - - 1 - 27 1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - - 47 - 
นักการ/ภารโรง - - - - - - - 
นักการ/ภารโรงอัตราจาง 1 - 1 - - 55 - 
ครูธุรการ - - - - - - - 

รวม 
8 10 

2 11 5 45 9 18 

 

ท่ี ชื่อ- สกุล ตําแหนง วุฒ ิ วิชาเอก ประจําชั้น 
1 นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม ผูอํานวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
2 นางอิศราภรณ  ทิพยวงค คร ูคศ.3 คบ./ศษ.ม. ปฐมวัย/ประถมศึกษา อนุบาล 2 
3 นางนวนัฏ  อินปน คร ูคศ.3 คบ./ศษ.ม. ประถมศึกษา/ปฐมวัย อนุบาล 3 
4 นางสาวสกาวเดือน  รัตตะใส ครู คศ.2 คบ.  ประถมศึกษา ป.1 
5 นางสาวลักขณา ทวีตระกูลทรัพย ครูผูชวย คบ. คณิตศาสตร ป.2 
6 นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง ครูผูชวย คบ. ภาษาไทย ป.3 
7 นายประเสรฐิ  ปนแกว คร ูคศ.3 คบ. อุตสาหกรรมศิลป ป.4 
8 นางสาวจันทรา  เวียงจันทร คร ูคศ.2 ศบ.  จิตรกรรม ป.5 
9 นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา คร ูคศ.1 คบ. ภาษาไทย ป.6 

10 นายอนุษา    ใหมศรี ครู คศ.1 คบ. สังคมศึกษา ม.1 
11 นายธนพัฒน  สมบูรณ คร ูคศ.3 คบ./ศษ.ม. ฟสิกส/บริหาร ม.1 
12 นางใกลรุง  เตปา คร ูคศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ ม.2 
13 นายมนตรี  ไชยบุญทา คร ูคศ.1 คบ. คอมพิวเตอร ม.2 
14 นางอัญชณา   สืบสกุล คร ูคศ.3 ศษม. คณิตศาสตร ม.3 
15 นายธนพล   ซึมกลาง คร ูคศ.3 กศ.บ. พลศึกษา ม.3 
16 นายมณฑล  จอมพันธ พนักงาน

ราชการ 
คบ. ดนตรีศึกษา ประจําวิชา 

17 นางวันทนีย  ใจคํา ครูพ่ีเลี้ยงฯ ม.6 - - 
18 นายนิพนธ     เวทศักดิ์ นักการ ม.6 - - 
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สภาพชุมชนโดยรวม 
  1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทชานเมือง  มีความเปนอยูอยางเรียบงาย 
เปนระบบเครือญาติ มีประชากรประมาณ 5,830 คน  จํานวน 2,114  ครัวเรือน บริเวณใกลเคียง
โดยรอบโรงเรียนไดแก วัดศรีสวาง โรงสีขาว สวนลําไย ทุงนา ฟารมหมู โรงงานผลิตแคบหมู  อาชีพหลัก
ของชุมชนคือ เกษตรกร ทําสวนลําไย สวนผัก ทํานา รับจางท่ัวไป อุตสาหกรรมในครัวเรือน การปนหมอ  สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนอยูในระดับปานกลาง มีบางสวนยากจน ชุมชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ คือ ประเพณียี่เปง ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีสงกรานต การรดน้ําดํา
หัวผูใหญ   ประเพณีทําบุญวันสําคัญทางศาสนา สลากภัตร สืบชะตา การเลี้ยงผีเสื้อบาน การไหวครูดนตรี
พ้ืนเมือง  ประเพณีการแตงงาน ข้ึนบานใหม  การบวชลูกแกว ( บรรพชาสามเณร ) งานศพ เปนตน 
 2. ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม    
คิดเปนรอยละ 75 ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป  
36,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  3  คน  

ผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่ผานมา 

รางวัลท่ีนักเรียน/คร/ูผูบริหาร/โรงเรียน  ไดรับในรอบปการศึกษา 2564 

      รางวัลท่ีนักเรียน ไดรับในรอบปการศึกษา 2564 

   1) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับประเทศ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

- - - - 

  
 2) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับจังหวัด/ภาค 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวลั หนวยงานท่ีมอบ 

1 เด็กหญิงจุฑามาศ  เพตะกร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม   

( ประเภทเยาวชน ) 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

2 เด็กหญิงน้ําเพชร  ศิร ิ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม   

( ประเภทเยาวชน ) 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

3 เด็กหญิงจรรยพร  ลุงทุน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม   

( ประเภทเยาวชน ) 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

  
            3) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

- - - - 
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                4) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับทองถ่ิน/ตําบล/อําเภอ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1 เด็กชายอภิรักษ อินทะราชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

เด็กดีดีศรีหารแกว  
( ประเภทเยาวชน ) 

เทศบาลตําบลหารแกว 

2 เด็กหญิงจุฑามาศ  เพตะกร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

เด็กดีดีศรีหารแกว  
( ประเภทเยาวชน ) 

เทศบาลตําบลหารแกว 

  รางวัลท่ีครไูดรับในรอบปการศึกษา 2564 

1) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับประเทศ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชือ่รางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

- - - - 

  
 2) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับจังหวัด/ภาค 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1 นางนวนัฏ  อินปน -รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและ

ใบประกาศเกียรติคุณ

ตนแบบคนดีศรีแผนดิน 

ประจาํป 2564 

-รางวัลครูดีของแผนดิน  ข้ัน

พ้ืนฐาน โครงการเครือขาย

ครูดีของแผนดิน  ตามรอย

เบื้องพระยุคลบาท  2564 

-สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

 

 

-มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

2 นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง

  

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม   

( ประเภทบุคคลท่ัวไป ) 

ประจาํป 2564 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

3 นายมณฑล  จอมพันธ   รางวัลคนดีศรีเชียงใหม   

( ประเภทบุคคลท่ัวไป ) 

ประจาํป 2564 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

4 นายอนุษา  ใหมศรี ครูผูรับผิดชอบโครงการ

นวัตกรรมการเรียนรูอัต

ลักษณเชิงพ้ืนท่ี 

กศจ.เชียงใหม 
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            3) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1 นางอิศราภรณ  ทิพยวงค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ

ประกวดผลงานท่ีดีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best  Practices ) ดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย 

สพป.เชียงใหม  เขต 4 

2 นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง รางวลัคุรชุนคนคุณธรรม ประเภท

ครูผูสอน  ประจาํป 2564 

สพป.เชียงใหม  เขต 4 

3 นายธนพัฒน  สมบูรณ รางวลัคุรชุนคนคุณธรรม ประเภท
ครูผูสอน ประจาํป 2564 

สพป.เชียงใหม  เขต 4 

4 นางอัญชณา   สืบสกุล ผูสอนดีเดนดานการขับเคลื่อน โรงเรียน

วิถีพุทธในสถานศึกษา ประจาํป 2564 

สพป.เชียงใหม  เขต 4 

                

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

5 นายอนุษา    ใหมศรี -รางวลัคุรชุนคนคุณธรรม ประเภท

ครูผูสอน ประจาํป 2564 

-ครูท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรมนักเรียน 
ระดับดีเดน นวัตกรรมสรางสรรคคนดี
โครงงานคุณธรรม “ ใบไมคุณธรรม 
นอมนําวินัย ใสใจความพอเพียง ” 
-รางวลัเกียรตยิศวันครู ประจําป2565 

สพป.เชียงใหม  เขต 4 

6 นางใกลรุง  เตปา -ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีผลการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสูการทองเท่ียวชุมชน 
ระดับดีเดน 
-ครูดีในดวงใจ ระดับเหรียญเงิน  
ประจาํป 2564 

สพป.เชียงใหม  เขต 4 

    4) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับทองถ่ิน/ตําบล/อําเภอ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1 นางวันทนีย  ใจคํา ปราชญชาวบานดานศิลปกรรม เทศบาลตําบลหารแกว 

   

   



๗ 
 

 รางวัลท่ีผูบริหารไดรับในรอบปการศึกษา 2564 

   1) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับประเทศ 

ท่ี ชื่อรางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ/กิจกรรม,

วาระโอกาส 

วัน/เดือน/ป ท่ี

รับมอบ 

- - - - 

  
 2) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับจังหวัด/ภาค 

ท่ี ชื่อรางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ/กิจกรรม,

วาระโอกาส 

วัน/เดือน/ป ท่ี

รับมอบ 

- - - - 

  
             3) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ี ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1 ระดับเหรียญทอง “นวัตกรรมสรางสรรคคนดี”  เรื่องรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนคุณธรรมโดยใช STEP G Model ประจาํป 2564 

สพป.เชียงใหม  เขต  4 

2 รางวลัคุรชุนคนคุณธรรม ประเภทผูบริหารสถานศึกษา ประจําป 2564 สพป.เชียงใหม  เขต  4 

3 ผูบริหารดีเดนดานการขับเคลื่อน โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ประจําป 

2564 

สพป.เชียงใหม  เขต  4 

4 รางวลัเกียรตยิศวันครู ประจําป 2565 สพป.เชียงใหม  เขต  4 

                 4) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับทองถ่ิน/ตําบล/อําเภอ 

ท่ี ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

- - - 

   รางวัลท่ีโรงเรียนไดรับในรอบปการศึกษา 2564 

       1) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับประเทศ 

ท่ี ชื่อรางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 

วัน/เดือน/ป ท่ี

รับมอบ 

1 โลเกียรติยศ ผานเกณฑการประเมิน

เครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี 

ระดบัประเทศ ป 2564 

สพฐ. 27 มิ.ย 2564 

  



๘ 
 

 2) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับจังหวัด/ภาค 

ท่ี ชื่อรางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 

วัน/เดือน/ป ท่ี

รับมอบ 

1 รางวัลสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดีเยี่ยม ตามโครงการ 
Innovation For Thai Education 
(IFTE)  เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม ปงบประมาณ 2564  

ศธจ.เชียงใหม 9 ก.ย 2564 

  
            3) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ี ชื่อรางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 

วัน/เดือน/ป ท่ี

รับมอบ 

1 โรงเรียนวิถีพุทธ "ระดับเพชร"ตาม
โครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธใน
สถานศึกษา" 

สพป.ชม4 7 ม.ค 2565 

2 ตนแบบสถานศึกษาสรางและสงเสริม
ความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาท  ปการศึกษา 2564 

สพป.ชม4 4 เม.ย 2565 

                 4) รางวัล/โล/เกียรติบัตรระดับทองถ่ิน/ตําบล/อําเภอ 

ท่ี ชื่อรางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 

วัน/เดือน/ป ท่ี

รับมอบ 

- - - - 
 
 

ขอมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2564 

1) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนดาน ครบท้ัง 
4 ดาน 

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา 
อ.2 16 15 15 16 13 13 
อ.3 11 11 11 11 9 9 
รวม 27 26 26 27 22 22 

รอยละ 100 96.30 96.30 100 81.15 81.15 
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ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
1)  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (RT)   

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
             

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

อานออกเสียง 92.44 69.04 69.95 

อานรูเรือ่ง 88.66 72.30 72.79 

รวม   2   ดาน 90.55 70.67 71.38 

        2 ) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ดานคณิตศาสตร 54.30 48.73 49.44 

ดานภาษาไทย 54.05 55.48 56.14 

รวมความสามารถท้ัง 2 ดาน 54.17 52.11 52.80 

  
 

3)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                            
ปการศึกษา2564  
        -  ไมมีนักเรียนสมัครใจสอบ  เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
 

4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                 
ปการศึกษา2564  
        -  ไมมีนักเรียนสมัครใจสอบ  เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ประมาณการจํานวนนักเรียน/งบประมาณ  ปการศึกษา 2565 
 

 

ท่ี ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน ประมาณการงบประมาณ 

ปการศึกษา 2565 ชาย หญิง รวม 
1. ชั้นอนุบาล 2 6 10 16 ( ณ 31 มีนาคม 2565 ) 
2. ชั้นอนุบาล 3 6 10 16  

 รวม 12 20 32 32 x 1,700 = 54,400 
3. ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  1 6 5 11  อุดหนุนรายหัว 

     กอนประถม=1,700  
     ประถม=1,900  
     มัธยม=3,500 บาท 
 ***มัธยม + TOP UP  = 1,000  บาท 

 

4. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 13 10 23 
5. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 15 5 20 
6. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 11 6 17 
7. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 12 6 18 
8. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 12 2 14 
 รวม 69 34 103 103 x 1,900 =195,700 
9. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 12 6 18 งบเพิ่มเติมโรงเรียนขยายโอกาสที่มี

นักเรียนตํ่ากวา 300 ลงมา อีก  
1000 ตอคนตอป  

(61 x 1,000 = 61,000) 

10. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 12 6 18 
11. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 18 7 25 

 รวม 42 19 61 61 x 3,500 = 213,500 
 รวมท้ังส้ิน 123 73 196 524,600 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัดศรีสวาง 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
พระครูโสภณ  บุญโญภาส 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
นายมานพ  แกวดี 

 

ชมรมผูปกครอง 
นางศรีพรรณ  กันธะ

 
 
 

ชมรมศิษยเกา 
นายจันทรผล   แกวดี 

 

ดานการบริหารวิชาการ 
นางอัญชณา  สืบสกุล 

ดานการบริหารงบประมาณ 
นางอิศราภรณ  ทิพยวงค 

ดานการบริหารงานบุคคล 
นางใกลรุง  เตปา 

ดานการบริหารทั่วไป 
นางนวนัฏ  อินปน 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพปฐมวยั  นางนวนัฏ 
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  นางอัญชณา    
3.โครงการแนะแนวการศึกษาตอ  นางอัญชณา 
4.โครงการอิ่มเพื่อนอง  นายมนตรี 
5.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  นายมนตรี 
6.โครงการพัฒนาการอานจับใจความสําคัญฯ  นางณัฐพร 
7.โครงการปายสีแตมฝนปนจินตนาการ  น.ส.จันทรา 
8.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนฯ  นายอนุษา 

9.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพศวิถีฯ  น.ส.จันทรา 
10.โครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  นายอนุษา 

11.โครงการอนามัยโรงเรียน  น.ส.จันทรา 
12.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ  น.ส.สกาวเดือน 
13.โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี นายธนพล 
14.โครงการวันสําคัญ  นางใกลรุง 

15.โครงการกีฬานักเรียน  นายธนพล 

16.โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  นายธนพัฒน 

17.โครงการเสริมสรางความรูสูผูปกครองฯ  นางอิศราภรณ 
18.โครงการกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพื้นที่ฯ  นายอนุษา 

19.โครงการหองเรียนคุณภาพ  น.ส.อังศุมาลิน 
20.โครงการหองสมุดมีชีวิต  น.ส.อังศุมาลิน 
21.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ  นางอัญชณา 
22.โครงการจัดซ้ือวัสดุประจําหองเรียนฯ  นางณัฐพร 
23.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  นางนวนัฏ 
24.โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  นายธนพัฒน 
                                                                                                 

1.โครงการจัดทําแผนปฏบิัติการฯ  นางนวนัฏ 
2.โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ  

   นางอิศราภรณ 
3.โครงการทุนนี้เพื่อนองมัธยม  น.ส.อังศุมาลิน 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร  นางใกลรุง 1.โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  
   นางณัฐพร 
2.โครงการงานชุมชนสัมพันธ  นายประเสริฐ 
3.โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน  นางใกลรุง 

4.โครงการจัดระบบธุรการและสารสนเทศ   

   น.ส.สกาวเดือน 

5.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน 
   นายประเสริฐ 
6.โครงการสรางเครือขายเพื่อการเรียนรู  นางใกลรุง 

7.โครงการเด็กดีศรีสวางสรางเงินออมทรัพย   
   น.ส.ลักขณา 

งานบริหารวิชาการ 
           นางอัญชณา  สืบสกุล         

 

งานบริหารบุคคล 
นางใกลรุง  เตปา 

งานบริหารแผน และงบประมาณ 
นางอิศราภรณ  ทิพยวงค      

 

งานบริหารท่ัวไป 
นางนวนัฏ  อินปน    

 
 
 

กรอบงานโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัดศรีสวาง 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม 

25.โครงการนิเทศภายในดวยกระบวนการ PLC  นางนวนัฏ 
26.โครงการวิจัยในชั้นเรียน  นางนวนฏั 
27.โครงการศึกษาแหลงเรียนรู  นายอนุษา 



 

 

สวนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
161.16  ปรัชญาของโรงเรียน“การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

2.  วิสัยทัศน   “โรงเรียนวัดศรีสวางมุงสงเสริมสัมมาชีพ  ใหผูเรียน เปนคนดี คนเกง และมีความสุข” 
 

3.  สีประจําโรงเรียน เหลือง – แดง 

4.  พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 2. สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  
5.   เปาประสงค 

5.๑ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 5.1.1  คุณภาพเด็ก  ระดับ  ยอดเยี่ยม 
  1)  มีการพัฒนาดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได 
  2)  มีการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออกทางอารมณได 
  3)  มีการพัฒนาการดานสังคม  ชวยแหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  4)  มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

ความรูได 
 5.1.2  กระบวนการบริหารและจัดการ  ระดับ  ยอดเยี่ยม 

   1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
   2)  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 
   3)  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 
   4)  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 
   5)  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 
   6)  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
  5.1.3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  ระดับ  ยอดเยี่ยม 
   1)  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

  2)  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
   3)  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
   4)  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 



๑๔ 
 

 5.2  คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  5.๒.1  คุณภาพผูเรียน  ระดับดีเลิศ 

1)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       (๑) มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคํานวณ 
       (๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา 
       (๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
       (๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       (๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       (๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน   และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
   2)  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
       (๑)  มีคุณลักษณะตามคานิยมหลกัของคนไทย  ๑๒  ประการ 
       (๒)  มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
       (๓)  มีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
       (๔)  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

5.๒.2  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
  ๑)  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๓)  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุมเปาหมาย 
  ๔)  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๕)  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  ๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจดัการเรยีนรู 

5.2.๓ ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ระดับดีเลิศ 
  ๑)  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
  ๒)  ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ๓)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๔)  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
  ๕)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

6.   อัตลักษณโรงเรียน           “เปนผูนํา ผูตามท่ีดี  ตามแนววิถีพุทธ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

7.   เอกลักษณ โรงเรียน        “ คนดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

8. กลยุทธโรงเรียน   
 กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
     1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 



๑๕ 
 

 กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
กลยุทธท่ี 3  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
มาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษา: ระดับปฐมวัย 

เกณฑท่ีคาดหวังในการดําเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา  : ระดับปฐมวัย  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
 

๑.๑ มีการพัฒนาดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได 

รอยละ 90  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

๑.๒ มีการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงออกทางอารมณได รอยละ 90  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

๑.๓ มีการพัฒนาการดานสังคม  ชวยแหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม รอยละ 90  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรูได 

รอยละ 80  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเย่ียม 
 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน  สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู  อยางปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคญั ยอดเย่ียม 

 
๓.๑  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
 



๑๖ 
 

มาตรฐานการศึกษา: ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกณฑท่ีคาดหวังในการดําเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา: ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

   มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพผูเรียน  จํานวน  ๑๐  ประเด็นการพิจารณา        ระดับ ๔  ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
      ประเด็นการพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จํานวน ๖ ประเด็น
การพิจารณา 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

 ๑) มีความสามารถในการอาน   การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคํานวณ 
    ๑.๑  นักเรียนรอยละ 75  มีความสามารถในการอาน  การเขียนภาษาไทย    
           อยูในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
    ๑.๒  นักเรียนรอยละ ๘5  ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
           ดานความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีข้ึนไป 
    ๑.๓  นักเรียนรอยละ  ๘5  มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร   
           การนําเสนอผลงานในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
    ๑.๔  นักเรียนรอยละ  ๗5 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได      
           ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   
    ๑.๕  นักเรียนรอยละ  ๗5 มีความสามารถในการคิดคํานวณ  ในระดับดีข้ึนไป   
           ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา                                            

ระดับ 3  ดี  

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียน  
           ความคิดเห็นและแกปญหา 
     ๒.๑  นักเรียนรอยละ ๘5 ผานการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  อยูในระดับ 
            ดีข้ึนไป 
     ๒.๒  นักเรียนรอยละ 70  ผานการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทาง 
            การประเมิน PISA ในระดับผาน ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
     ๒.๓  นักเรียนรอยละ ๘5  ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดาน 
            ความสามารถในการคิด ในระดับดีข้ึนไป       

ระดับ ๔  ดีเลิศ   

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
    ๓.๑  นักเรยีนรอยละ ๘5 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม   
          ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
    ๓.๒  นักเรยีนรอยละ ๘๐ มีผลงานจากการทําโครงงาน/สิ่งประดิษฐ   
           และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด  ข้ันตอนในการทํางานและปญหา 
           อุปสรรคของการทํางานได 
    ๓.๓  นักเรยีนรอยละ  ๘๐  สามารถสรางนวัตกรรม  และนํานวัตกรรมไปใช 
           และมีการเผยแพร 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
    ๔.๑  นักเรียนรอยละ  ๗5  มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต   
           สรุปความรูไดดวยตนเองและอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคน 
           ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระดับดีข้ึนไป  
           ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
    ๔.๒  นักเรียนรอยละ ๗5  ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  
           ดวยความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี  ในระดับดีข้ึนไป 
    ๔.๓  นักเรียนรอยละ  ๗5 มีทักษะดาน Digital  Literacy  ในการเรียนรู 
           อยางมีประสิทธิภาพ ระดับดีข้ึนไป   ตามเกณฑการประเมินของ 
           สถานศึกษา   

ระดับ ๓  ด ี

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๕.๑  นักเรียนรอยละ 8๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
          ผานเกณฑ ระดับ 3  ข้ึนไป 
   ๕.๒  นักเรียนรอยละ 7๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
          ผานเกณฑ ระดับ 3 ข้ึนไป 
   ๕.๓  นักเรียนรอยละ 7๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ 
          เทคโนโลยี ผานเกณฑ ระดับ  3 ข้ึนไป 
   ๕.๔  นักเรียนรอยละ 7๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
          ศาสนาและวัฒนธรรม  ผานเกณฑ ระดับ 3 ข้ึนไป 
   ๕.๕  นักเรียนรอยละ 7๐ มีผลการเรียนสาระวิชาประวัติศาสตร   
          ผานเกณฑ ระดับ 3 ข้ึนไป 
    ๕.๖  นักเรียนรอยละ 8๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
           ผานเกณฑ ระดับ 3  ข้ึนไป 
    ๕.๗  นักเรียนรอยละ 9๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ  
           พลศึกษา  ผานเกณฑ ระดับ 3 ข้ึนไป 
    ๕.๘  นักเรียนรอยละ ๘๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
           และเทคโนโลยี   ผานเกณฑ ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

ระดับ 3  ดี 



๑๘ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

        ๕.๙  นักเรียนรอยละ 7๐ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
              ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ผานเกณฑ ระดับ 3 ข้ึนไป 

  

๖) มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
    ๖.๑  นักเรียนรอยละ ๙5 มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ   
           ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
    ๖.๒  นักเรียนรอยละ ๙๐ มี ID Plan และ Portfolio  เพ่ือการศึกษาตอ 
           และการประกอบอาชีพในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของ 
           สถานศึกษา    
    ๖.๓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  รอยละ 90 มีความพรอมท่ีจะศึกษาตอ 
           ในระดับท่ีสูงข้ึน  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
    ๖.๔  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  รอยละ 90  มีความพรอมในการทํางาน 
           และประกอบอาชีพในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของ 
           สถานศึกษา 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน จํานวน  ๔ ประเด็นพิจารณา 
ระดับ 5  ยอดเย่ียม 
 

๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
     ๑.๑  นักเรียนรอยละ ๙5 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   
            ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

๑.๒  นักเรยีนรอยละ ๘5 มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีภาวะผูนําและมีจิตอาสา   
       ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   
๑.๓  นักเรยีนรอยละ ๙5  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี และเปนแบบอยางได   

             ในระดับท่ีดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

2)ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
๒.๑  นักเรียนรอยละ ๙5 รวมกิจกรรมประเพณี  วันสําคัญ และทองถ่ิน 
       อยางนอย  ๔ ครั้งตอป 
๒.๒  นักเรยีนรอยละ ๙5 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
       ของชาติในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    
๒.๓  นักเรยีนรอยละ๑๐๐   ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
       พระมหากษัตริยเปนประมุข ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของ 
       สถานศึกษา   
๒.๔  นักเรยีนรอยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน 
       ความเปนไทยในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
๒.๕  นักเรยีนรอยละ ๑๐๐  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน 
       ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน   ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมิน  
       ของสถานศึกษา 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 



๑๙ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
      ๓.๑  นักเรียนรอยละ ๑๐๐  อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทาง 
            วัฒนธรรมและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง  ในระดับดีข้ึนไป   
            ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
      ๓.๒  นักเรียนรอยละ ๑๐๐  มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  
             และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติและเปนพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม   
             ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม  
    ๔.๑   นักเรียนรอยละ ๘๐ มีน้ําหนัก  สวนสูง และพัฒนาการทางรางกาย 
            เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
    ๔.๒  นักเรยีนรอยละ ๙๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรม 
           พลศึกษา หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
           ทุกขอ  
    ๔.๓  นักเรยีนรอยละ ๘5 มีสุขภาพแข็งแรง  แตงกายสะอาดเรียบรอย   
           เครื่องใชสวนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ   
           ในระดับผาน  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
    ๔.๔  นักเรียนรอยละ ๑๐๐  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรูความเขาใจและ 
           หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปญหาทางเพศ  การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 
           ทุกชนิด  ในระดับดีมาก   
    ๔.๕  นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม 
           รูปแบบใหมในระดับดีมาก  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

 ๔.๖  นักเรยีนรอยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตร 
        กับสิ่งแวดลอมและมีจิตสาธารณะ  ในระดับดีมาก  ตามเกณฑการ 
        ประเมินของสถานศึกษา 
 ๔.๗  นักเรยีนรอยละ ๘5 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน   
        ดวยความสามารถในการใชทักษะชีวิต  ในระดับดีข้ึนไป 

 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา        ระดับ 5  ยอดเย่ียม 
 

๒.๑ สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติไดจริง   ตามเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา 
      ๒.๑.๑  สถานศึกษามีเปาหมายท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผน 
      การศึกษาชาติ     
 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 



๒๐ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

     ๒.๑.๒  สถานศึกษามีเปาหมายท่ีกําหนดไวสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนทองถ่ินอยางชัดเจน                
      ๒.๑.๒  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถตรวจสอบได 

 

๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ท่ีกําหนดคาเปาหมายไวตามเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา 
     ๒.๒.๑ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน  สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไว            
     ๒.๒.๒  สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

๒.๓ สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
      ๒.๓.๑  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก  ปการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
      ๒.๓.๒  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถตรวจสอบได 
       ๒.๓.๓  สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู  ท้ัง ๘ กลุมสาระ 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

๒.๔ สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ                              
     ๒.๔.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนา
ตนเอง 
     ๒.๔.๒  ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกสาระ  ผูประสาน และครูในระดับชั้นมีการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการทํางานรวมกันอยางนอยปการศึกษา 
ละ  ๑๐  ครั้ง 
     ๒.๔.๓  ครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
     ๒.๕.๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจนอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย    
     ๒.๕.๒  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด 
การเรียนการสอน 
     ๒.๕.๓  จํานวนแหลงเรียนรูเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



๒๑ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

๒.๖ สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
     และการจัดการเรียนรู 
       ๒.๖.๑  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
                 การจัดการเรียนรู  อยางชัดเจน   
       ๒.๖.๒  สถานศึกษามีการวางแผนและจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
       ๒.๖.๓  สถานศึกษามีระบบจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี 
                 เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ 
                 ของสถานศึกษา 
       ๒.๖.๔  สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศ  ครบถวน  ถูกตอง  ทันสมัย  นําไปประยุกตใชได 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
                    ๕  ประเด็นการพิจารณา 
 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได    
        ๓.๑.๑  ครูรอยละ 9๐  ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด  
                  และใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
                  สถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกตในชีวิตได 
        ๓.๑.๒  ครูรอยละ 9๐  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู แบบ  Active  Learning 
        ๓.๑.๒  ครูรอยละ 9๐  มีการเผยแพรนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรูแบบ Active  Learning 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู          
        ๓.๒.๑  ครูรอยละ 9๐  ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
        ๓.๒.๒  ครูรอยละ 9๐  ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ในการจัดการเรียนรู มีการใช Application  เพ่ือการเรียนรู 
        ๓.๒.๓  ครูรอยละ 9๐  ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  ใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
                  โรงเรียน  ภูมิปญญาทัองถ่ินบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน   
                  เอ้ือตอการเรียนรู ใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง       

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      
        ๓.๓.๑  ครูรอยละ 9๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ  เชิงบวก   
                  สงผลใหนักเรียนรักการเรียนรู 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน      
        ๓.๔.๑  ครูรอยละ 9๐ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  
                  และใหขอมูลยอนกลับนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
        ๓.๔.๒  ครูรอยละ 9๐ มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย 
                  ของการเรียนรู 
 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 



๒๒ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   
        ๓.๕.๑  ครูรอยละ 9๐ และผูมีสวนเก่ียวของ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
                   

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ของสถานศึกษา 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 

 
 
 

 



 
 

สวนท่ี 3 
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ 2565 

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ 2565  
 

ท่ี ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน ประมาณการงบประมาณ 

ปการศึกษา 2565 ชาย หญิง รวม 
1. ชั้นอนุบาล 2 6 10 16 ( ณ 31 มีนาคม 2565 ) 
2. ชั้นอนุบาล 3 6 10 16  

 รวม 12 20 32 32 x 1,700 = 54,400 
3. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 6 5 11  อุดหนุนรายหัว 

     กอนประถม=1,700  
     ประถม=1,900  
     มัธยม=3,500 บาท 
 ***มัธยม + TOP UP  = 1,000  บาท 

 

4. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 13 10 23 
5. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 15 5 20 
6. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 11 6 17 
7. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 12 6 18 
8. ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 12 2 14 
 รวม 69 34 103 103 x 1,900 =195,700 
9. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 12 6 18 งบเพิ่มเติมโรงเรียนขยายโอกาสที่มี

นักเรียนตํ่ากวา 300 ลงมา อีก  
1000 ตอคนตอป  

(61 x 1,000 = 61,000) 

10. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 12 6 18 
11. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 18 7 25 

 รวม 42 19 61 61 x 3,500 = 213,500 
 รวมท้ังส้ิน 123 73 196 524,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

แผนการใชจายงบประมาณโรงเรียนวัดศรีสวาง ตามแผนปฏิบัติการ  ปการศึกษา 2565 

 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว อุดหนุนอ่ืน 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 10,000  - นางอัญชณา 

2 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน(งาน

ศิลปหัตถกรรม) 
20,000  - นายอนุษา 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 15,000  - นางนวนัฏ 

4 โครงการเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพปฐมวัย                                                          27,000  - นางนวนัฏ 

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุประจําหองเรียนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน                                          
85,800  - นางณัฐพร 

6 โครงการหองสมุดมีชีวิต                       10,000  - น.ส.อังศุมาลิน 

7 โครงการอนามัยโรงเรียน       10,000  - น.ส.จันทรา 

8 โครงการสงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน                               6,000  - นายธนพัฒน 

9 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ       
5,000  - น.ส.สกาวเดือน 

10 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี

โรงเรียนวัดศรีสวาง   
10,000  - นายธนพล 

11 โครงการกีฬานักเรียน                         10,000  - นายธนพล 

12 โครงการนิเทศภายใน โดยใชกระบวนการ  PLC 1,000  - นางนวนัฏ 

13 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู                   - เงินพัฒนาผูเรียน  นายอนุษา 

14 โครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสัมมาชีพ

ในโรงเรียน 
20,000  - นายอนุษา 

15 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา                                
10,000  - นางอัญชณา 

16 โครงการพัฒนาจับใจความสําคัญโดยใชขาวและ

เหตุการณเปนสื่อ 
5,000  - นางณัฐพร 

17 โครงการวันสําคัญ 30,000  - นางใกลรุง 

18 โครงการแนะแนวการศึกษาตอ 10,000  - นางอัญชณา 



๒๕ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว อุดหนุนอ่ืน 

19 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 20,000  - นายธนพัฒน 

20 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา  
20,000  - นายมนตรี 

21 โครงการหองเรียนคุณภาพ 22,000 -  น.ส.อังศุมาลิน 

22 โครงการกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 

"เครื่องปนดินเผาบานกวน"ดวยกระบวนการ Active 

Learning "ดินปนหรรษา"  

50,000  - นายอนุษา 

23 โครงการการพัฒนาเพศศึกษาในระบบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
3,000  - น.ส.จันทรา 

24 โครงการเสริมสรางความรูผูปกครองระดับปฐมวัย 10,000  - นางอิศราภรณ 

25 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 10,000  - นางนวนัฏ 

26 โครงการปายสีแตมฝนปนจินตนาการ 7,160  - น.ส.จันทรา 

27 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 

2565 2,000  - นางนวนัฏ 

28 โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ                                12,000  - นางอิศราภรณ 

29 โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000  - นางใกลรุง 

30 โครงการงานชุมชนสัมพันธ 5,000  - นายประเสรฐิ 

31 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 90,980  - นายประเสรฐิ 

32 โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 18,500  - นางใกลรุง 

33 โครงการจัดระบบธุรการ  และสารสนเทศ  30,000  - น.ส.สกาวเดือน 

34 โครงการสรางเครือขายเพ่ือการเรียนรู 2,000  - นางใกลรุง 

35 โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 1,000  - นางณัฐพร 

36 โครงการเด็กดีศรีสวางสรางเงินออมทรัพย 2,000  - น.ส.ลักขณา 

37 โครงการอ่ิมเพ่ือนอง - 100,000 นายมนตรี 

38 โครงการทุนนี้เพ่ือนองมัธยม - 30,000 น.ส.อังศุมาลิน 

 

 
 



๒๖ 
 

สรุปวิเคราะหโครงการตามแผนปฏิบัติการปการศึกษา  2565 
 

ท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ มาตรฐาน 
ปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 สงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพปฐมวัย /   /      

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /      /   
3 แนะแนวการศึกษาตอ /      /   
4 อ่ิมเพ่ือนอง / / /    / / / 
5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ศึกษา 

/  /    /  / 

6 พัฒนาการอานจับใจความสําคัญ โดยใช
แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การอานจับ
ใจความสําคัญโดยใชขาวและเหตุการณ
เปนสื่อตามเทคนิคบันได  ๖ ข้ัน 
สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง  
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

/  /    /  / 

7 ปายสีแตมฝนปนจินตนาการ /      /   
8 สงเสริมศักยภาพผูเรียน (งาน

ศิลปหัตถกรรม) 

/      /   

9 การพัฒนาการจัดการเรียนรูเพศวิถีใน
ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

/  /    /  / 

10 นอมนําปรัชญา16เศรษฐกิจพอเพียง 16สู

สัมมาชีพ16ในโรงเรียน 

/  /    /  / 

11 อนามัยโรงเรียน /   /   /   
12 สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ 

/   /   /   

13 พัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนาร ี /      /   
14 วันสําคัญ /   /   /   

15 กีฬานักเรียน /   /   /   

16 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน /  /    /  / 
 



๒๗ 
 

ท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ มาตรฐาน 
ปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
17 เสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็ก

ปฐมวัย 
/ /  / /     

18 เด็กดีศรีสวางสรางเงินออมทรัพย 

 
 

/  / /  / /  / 
 

19 กิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 

“เครื่องปนดินเผาบานกวน” ดวย

กระบวนการActive Learning  “ดิน

ปนหรรษา” 

/  / /  / /  / 

20 หองเรียนคุณภาพ / /     / /  
21 หองสมุดมีชีวิต / /     / /  
22 อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม /   /   /   
23 จัดทําแผนปฏิบัติการปการศึกษา  

2565 
 /   /   /  

24 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ใชระบบการประกันคุณภาพ 

 /   /   /  

25 งานชุมชนสัมพันธ  /      /  
26 พัฒนาระบบการเงินและพัสดุ  /      /  

27 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน  /      /  

28 จัดซ้ือวัสดุประจําหองเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 /      /  

29 จัดระบบธุรการ และสารสนเทศ  /      /  

30 พัฒนาบุคลากร  /   /   /  

31 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน  /   /   /  
32 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  /   /   /  

33 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  /      /  
34 ทุนนี้เพ่ือนองมัธยม  /      /  
35 นิเทศภายในดวยกระบวนการ PLC  / /  / /  / / 

36 วิจัยในชั้นเรียน   /   /   / 



๒๘ 
 

ท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ มาตรฐาน 
ปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน 

1 2 1 2 1 2 1 2  
37 สรางเครือขายเพ่ือการเรียนรู   /   /   / 

รวม 22 17 11 9 7 5 20 16 11 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธระดบัแผนงาน (โครงการ) 

 
 
 
 



๓๐ 
 

งานบริหารวิชาการ  จํานวน  27  โครงการ 
1. โครงการเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพปฐมวัย   
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   
3. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ   
4. โครงการอ่ิมเพ่ือนอง   
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
6. โครงการพัฒนาการอานจับใจความสําคัญฯ   
7. โครงการปายสีแตมฝนปนจินตนาการ   
8. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนฯ   
9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพศวิถีฯ   
10. โครงการนอมนําปรัชญา18เศรษฐกิจพอเพียง18ฯ   
11. โครงการอนามัยโรงเรียน   
12. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ   
13. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
14. โครงการวันสําคัญ   
15. โครงการกีฬานักเรียน   
16. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
17. โครงการเสริมสรางความรูสูผูปกครองฯ   
18. โครงการกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีฯ   
19. โครงการหองเรียนคุณภาพ   
20. โครงการหองสมุดมีชีวิต   
21. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ   
22. โครงการจัดซ้ือวัสดุประจําหองเรียนฯ   
23. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
24. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
25. โครงการนิเทศภายในดวยกระบวนการ PLC   
26. โครงการวิจัยในชั้นเรียน  
27. โครงการศึกษาแหลงเรียนรู  

 
 
ช่ือแผนงาน  : งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ: โครงการสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย :  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
ผูรับผิดชอบโครงการ:    1. นางนวนัฏ  อินปน 

2. นางอิศราภรณ  ทิพยวงค 
 3. นางวันทนีย  ใจคํา 
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......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 

การศึกษาปฐมวัยพัฒนาผูเรียนในเกณฑอายุ 4-6 ป  บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวน
การเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติ  และพัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพภายใตสังคมและวัฒนธรรมดวยความ
รัก ความเอ้ืออาทรและพ้ืนฐานความเขาใจเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับพัฒนาการตามวัยท่ีสูงข้ึนและเพ่ือสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาการไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม มุงใหเด็กมี
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  และสติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย 
  2.2  เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานอารมณ  จิตใจ 
  2.3  เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานสังคม 
  2.4  เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานสติปญญา 
 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  รอยละ  90  ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย 
  3.1.2  รอยละ  90 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานอารมณ  จิตใจ 
  3.1.3  รอยละ  90  ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานสังคม 
  3.1.4  รอยละ  80  ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานสติปญญา 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับประสบการณการเรียนรู  และการเตรียมความพรอมพัฒนาการท้ัง  4  ดาน 

เต็มศักยภาพ 
3.2.2 ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรอยละ  85  มีความพึงพอใจในโครงการระดับปาน

กลางข้ึนไป  
 

4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืน 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 เม.ย.2565   ผอ.ร.ร. 

- ยื่นเสนอโครงการ     นางนวนัฏ 
- แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
-  จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ  เพ่ือประกอบการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม  
และสติปญญาของเด็กปฐมวัย  ไดแก 
กิจวัตรประจําวันของเด็ก  กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 

 
 

เม.ย. 2565– 
มี.ค. 2566 

 
 
 27,000  

บาท 

 
 
 

ผอ.ร.ร. 
 
นางนวนัฏ 
นางอิศราภรณ 
นางวันทนีย 
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กิจกรรมตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
กิจกรรมสนุกสนานกับบานตนไม 
กิจกรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเจาของภาษา  
กิจกรรมชางปนตัวนอย   
กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
   - ประเมินผลโครงการ 
4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

มี.ค.2566   นางนวนัฏ 

- สรุปผล/เขียนรายงานการดําเนินงานตามโครงการ เม.ย.2566   นางนวนัฏ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 27,000  บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
  
7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 
 7.1  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 7.2  สพป.เชียงใหม เขต 4  
 7.3  ผูปกครอง  ชุมชน   
 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1.รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางดานรางกาย 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม/ประเมิน
พัฒนาการ 

แบบสังเกตพฤติกรรม ,แบบสอบถาม 
แบบประเมินพัฒนาการ 

8.2. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางดานอารมณ  จิตใจ 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม/ประเมิน
พัฒนาการ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินพัฒนาการ 

8.3. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางดานสังคม 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม/ประเมิน
พัฒนาการ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินพัฒนาการ 

8.4. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางดานสติปญญา 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม/ประเมิน
พัฒนาการ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินพัฒนาการ 

8.5  รอยละ  100  ของเด็กปฐมวัย
ไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการ 

ตรวจสอบรายชื่อเด็ก แบบตรวจสอบรายชื่อเด็ก 

8.6  รอยละ  85  ของผูมีสวน
เก่ียวของมีความพึงพอใจในโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  1.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย  ดานอารมณ  จิตใจดานสังคม  และดานสติปญญา 
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  2.  เด็กปฐมวัยไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการ 
  3.  ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจในโครงการ 
 

ลงชื่อ                                   ผูรับผิดชอบ 
(นางนวนัฏ  อินปน)  

                 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดศรีสวาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือแผนงาน: งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ:  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ : ตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน:   กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                              การศึกษา 
                1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน    
       ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน                         
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางอัญชณา  สืบสกุล  
............................................................................................................................................................. 

1.หลักการและเหตุผล 
 จุดมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2542   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ท่ีวา การจัดการศึกษาตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรูมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเอง สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ  ภูมิปญญาทองถ่ิน รูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา 
กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดรูจักพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพของ
แตละบุคคล  การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน   ภูมิปญญาทองถ่ินและ
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย   

 ท้ังนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไดกําหนดวิสัยทัศนใหเปนองคกรแกนนําในการปฏิรูป
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและศักยภาพดาน เกง ดี มีสุข สามารถพ่ึงตนเองไดตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความ
เปนไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุมกันตออบายมุข สารเสพติด สามารถดํารงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 โรงเรียนวัดศรีสวางตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายในการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ึน 

2.วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

          3.  เพ่ือใหนักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ  O-NET,  NT ,RT  ทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 
 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ดานปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระรอยละ 70  ตองไมนอยกวาระดับ 3 
2. ผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวา รอยละ 3 
3. นักเรียนมีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกินรอยละ 1 

 ดานคุณภาพ 
1.   งานบริหารกลุมวิชาการและงานวัดและประเมินผลมีคุณภาพไดมาตรฐานพัฒนาคุณภาพผูเรียนผาน
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึนเปนท่ียอมรับของชุมชน 

             2.  ลดปริมาณนักเรียนท่ีมีปญหาผลการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ 

วัน เดือน ป 
ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1.ข้ันเตรียมการ  ( P. Plan ) 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2  แตงตั้งคณะทํางาน  

 
  พ.ค. 65 
  มิ.ย. 65 

   -   
 นางอัญชณา  สืบสกุล 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
 2.1 กิจกรรมขาวยามเชา 

ตลอดปการศึกษา 
  

10,000 
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 2.2 กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา 
 2.3กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทองเท่ียวสูชุมชน 
2.4 กิจกรรมคณิตคิดสนุก(คิดเลขเปน) 
2.5 กิจกรรมการวัดผล ประเมินผล 
การอานออกเขียนไดและการอาน เขียน 
คิดวิเคราะห 
2.6 กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน RT ,NT, O-NET 

 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
  

นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา
นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง   
นางใกลรุง  เตปา 

 
นางอัญชณา สืบสกุล 
นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา
และครูประจําชั้น 
 
น.ส.สกาวเดือน,   
น.ส.อังศุมาลิน,นางอัญชณา 

 3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
3.1 ผลการทดสอบ 8 กลุมสาระ 
3.2 ผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน
เฉลี่ยไมนอยกวา  รอยละ 3 
3.3 กํากับติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาผล
การเรียน 
3.4 แบบประเมินโครงการ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ 
 

 
มี.ค.66 

  -  คณะครูท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรมทุกคน 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ 

วัน เดือน ป 
ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
4.1 สรุปและรายงานผลโครงการการ ตอ
ผูบริหารสถานศึกษาและสาธารณชน
ทราบ 

 
มี.ค. 66 

 
 
 

  
 นางอัญชณา สืบสกุล 
 และทีมวิชาการ 

รวม   10,000    

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 – เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

6. งบประมาณ 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท 

7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
  7.1  โรงเรียน 
  7.2  กลุมโรงเรียน  
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  7.3  ชุมชน 
  7.4  องคกรในชุมชน 
  7.5  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  4 
 
8. ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละ
กลุมสาระการเรียนรูรอยละ 7๐ ตองไม
นอยกวา 3 
2.  นักเรียนมีผลเฉลี่ยการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET,NT,RT)  ในทุกกลุม
สาระเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
3. นักเรียนมีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมเกิน รอยละ 1 
 4. ครู นักเรียน ชมุชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของพึงพอใจในการบริหารงาน
วิชาการอยูในระดับ  ดีมาก 

1.ตรวจสอบจากเอกสารสรปุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปการศึกษา 2565 
2. ตรวจสอบจากเอกสาร 
รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET,NT,RT)  ปการศึกษา 
2565 
3.ประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินโครงการ 
 
 

1.  แบบทดสอบและรายงาน
สรุปผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ปการศึกษา 2565 
2.  รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET,NT,RT)  ปการศึกษา 
2565 
 
 
 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

           3. ลดปริมาณนักเรียนท่ีมีปญหาผลการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           4. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ  O-NET,  NT ,RT  ทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 
           5.  ครู นักเรียน ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับดีมาก 
 

 
(ลงชื่อ)                                   ผูรับผิดชอบโครงการ     

                                           (0นางอัญชณา  สืบสกุล 0) 
                                  ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนวัดศรีสวาง        
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ช่ืองาน  :งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ  : แนะแนวการศึกษาตอ 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                             การศึกษา 
                          1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
        1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๖) มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ:     นางอัญชณา  สืบสกุล , นายอนุษา  ใหมศรี  , นายธนพัฒน  สมบูรณ ,                 นาง
อิศราภรณ  ทิพยวงค
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ไดกลาวถึงอุดมการณของการปฏิรูปการศึกษาวา          สรางโอกาสให
คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตและสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเจตนารมณของการศึกษาใหผูเรียนไดมี
โอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียมกันและสามารถพัฒนาศักยภาพอยางเต็มความสามารถจนเกิดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ในการใชชีวิตในสังคม 

จากอุดมการณและเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว โรงเรียนวัดศรีสวาง  ไดตระหนัก เล็งเห็น
ความสําคัญและสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียน โดยการดําเนินการจัดทําโครงการแนะแนวการศึกษาตอนี้ข้ึน 
เพ่ือสรางโอกาสและทางเลือกใหกับนักเรียนท้ังในเขตและนอกเขตบริการอยางเทาเทียมกัน ในการเขาศึกษาตอ
ระดับชั้นอนุบาล 2 และ มัธยมศึกษาปท่ี 1 อีกท้ังเปนการคนหานักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเรียนดี กิจกรรมเดน ความ
ประพฤติเรียบรอย  ใหไดเขาเรียนในโรงเรียน และเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
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และเพ่ือใหนักเรียนมีความรูมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถกําหนดเปาหมายใน
ชีวิตและมีเจตคติท่ีดี ตออาชีพสุจริต  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียน 

 2.2 เพ่ือเปนการใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสมัครเขาเรียนตอในระดับชั้นอนุบาล 2 และ มัธยมศึกษา
ปท่ี 1 
 2.3 เพ่ือคนหานักเรียนท่ีเรียนดี กิจกรรมเดน ความประพฤติเรียบรอย ใหไดเรียนตอในโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 2.5 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถกําหนด
เปาหมายในชีวิตและมีเจตคติท่ีดี อาชีพสุจริตได 
 
 

3.  เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 

       (1) รอยละ 90 ของนักเรียน ผูปกครองและคณะครูในกลุมเปาหมายรูจักรายละเอียดและทางเลือกใน
การสมัครเขาศึกษาตอในระดับชั้นอนุบาล 2 และ มัธยมศึกษาปท่ี 1 

       (2) นักเรียน ไดรับการใหคําแนะนํา  ปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษาระดับดี 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       (1)  นักเรียน ผูปกครองและคณะครูในกลุมเปาหมายรูจักรายละเอียดและทางเลือกในการสมัครเขา

ศึกษาตอในระดับชั้นอนุบาล 2 และ มัธยมศึกษาปท่ี 1 
        (2) นักเรียนมีความรูมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถกําหนด

เปาหมายในชีวิตและมีเจตคติท่ีดี อาชีพสุจริตได 
 
4. วิธีดําเนินการและข้ันตอนดําเนินการ 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุน 
อ่ืนๆ 
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1. ข้ันวางแผน ( P. Plan ) 
1.1 จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ 
1.2 แตงตั้งคณะทํางาน 

 
  พฤษภาคม ๒๕65 

 
 

  
นางอัญชณา สืบสกุล 
ผูอํานวยการ 

2. ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
1.ประชุมครูในโรงเรียน  ชี้แจง  มอบหมาย  
แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
2.จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ ท่ีใชในการออก
แนะแนว 
3.ดําเนินการตามโครงการ ออกไปใหความรู
เก่ียวกับการแนะแนวศึกษาตอในสถานศึกษา
ภายนอกระดับ อนุบาล 1 และ ชั้น ป. 6 เพ่ือ
ศึกษาตอ ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดศรีสวาง  
4. แนะแนวทางการศึกษาตอของนักเรียนชั้น 
ม.3 การศึกษาตอในสายสามัญและสายอาชีพ
โดยบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
5. พิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือ
รับโควตาในการศึกษาตอสายอาชีพใน
สถานศึกษาตางๆ 

 
ตุลาคม ๒๕65 

 
มกราคม ๒๕66 

 
มกราคม ๒๕66 

 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผูอํานวยการ 
 
นางอัญชณา สืบสกุล 
และคณะ 
 
นางอัญชณา สืบสกุล 
และคณะ 
 
นางอัญชณา สืบสกุล 
 
 
นางอัญชณา สืบสกุล 

3.ข้ันประเมินผล( C. Check ) 
3.1ประเมินผลกิจกรรมโครงการแนะแนว
การศึกษาตอ 

มีนาคม ๒๕66  
 

 อ.อัญชณา สืบสกุล 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

4.1 ติดตาม  กํากับ  แกปญหา  เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย  ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและนโยบาย 
4.2 สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

มีนาคม ๒๕66   อ.อัญชณา สืบสกุล 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา  พฤษภาคม ๒๕65  ถึง มกราคม ๒๕๖6 

6.  งบประมาณ 
 งบอุดหนุน  10,000   บาท  

7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
         - โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการ ไดแก โรงเรียนวัดพระเจาเหลื้อม  โรงเรียนบานสันทราย   
           โรงเรียนวัดศรีลอม  โรงเรียนวัดทรายมูล  ศูนยเทศบาลเด็กเล็ก ตําบลหารแกว 
 - เครือขายงานแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพ  
 
8.ระดับความสําเร็จ 
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
1. จํานวนนักเรียนท่ีมีความประสงคสมัครเขา
เรียนตอ 
2. นักเรียน ท่ีไดรับการใหคําแนะนํา  ปรึกษา
และชี้แนะแนวทางในการศึกษาใน ระดับดี 

 
1.บันทึกขอมูล 
 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
1.ใบสมัครเขาเรียนตอ 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และ ผูปกครองในโรงเรียน เขต
พ้ืนท่ีบริการรูจักโรงเรียนวัดศรีสวางมากข้ึน 
2. นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการและนอก
เขตพ้ืนท่ีบริการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สมัครเขาเรียนตอในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
3. นักเรียนมีความรูมีความสามารถในการ
ตัดสินใจท่ีจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถ
กําหนดเปาหมายในชีวิตและมีเจตคติท่ีดี อาชีพ
สุจริต 

 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-การสอบถาม 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
 

 
 
 
9.ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 นักเรียนและครูในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการรูจักโรงเรียนวัดศรีสวางมากข้ึน 
 9.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสมัครเขา
เรียนตอในระดับชั้นอนุบาล 2 และ มัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนวัดศรีสวาง 
 9.3 มีจํานวนนักเรียนสมัครเขาเรียนตอปการศึกษา 2566  มากกวาในปการศึกษา 2565 

9.4 นักเรียนมีความรูมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถกําหนดเปาหมาย
ในชีวิตและมีเจตคติท่ีดี อาชีพสุจริต 
 

(ลงชื่อ)                                               ผูรับผิดชอบ 
      (นางอัญชณา  สืบสกุล) 
                                 ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีสวาง           
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ช่ืองาน  :งานบริหารท่ัวไป 
ช่ือโครงการ: โครงการอ่ิมเพ่ือนอง 
ลักษณะโครงการ: โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน:  กลยุทธท่ี 1สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา   
กลยุทธท่ี 3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา:  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูรับผิดชอบโครงการ:     นายมนตรี  ไชยบญุทา
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 

เพ่ือนอมนําตามแนวทางพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสไววา 
“เม่ือทองอ่ิมก็ทําใหเกิดความแตกตางอยางมากในชีวิตของเด็กๆ” และเพ่ือแกปญหาเด็กๆ ท่ีตองไปโรงเรียนโดยไมได
รับประทานอาหารเชา อันเนื่องจาก พอ แม ผูปกครอง ตองออกไปทํางานตั้งแตเชา ไมไดเตรียมอาหารเชาไวให เด็ก
บางรายพอแม ผูปกครอง ท้ิงเงินไวให แตเด็กนําไปซ้ือขนมกินเลนแทนท่ีจะซ้ืออาหารหลัก บางครอบครัวเด็กขาด
แคลนแหลงอาหาร ไมมีเงินซ้ือ ผูปกครองไมมีเวลาดูแล การบริโภคอาหารไมครบตามหลักโภชนาการ จะสงผลตอ
ระบบสมองและสมาธิในการเรียนรูของเด็ก เด็กบางคนตองดื่มน้ําใหมากและบอยๆ เพ่ือประทังความหิว รอจนถึง
อาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเชาสําหรับเด็ก จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยแกไขปญหาไดตรงจุด เม่ือเด็กไดรับ
ประทานอาหารเชากอนไปโรงเรียน จะทําใหมีความพรอมในการเรียนรู เด็กมีสมาธิในการเรียนสิ่งตางๆ ตลอดท้ังวัน 
เด็กราเริง แจมใส ไมงอแงและรวมกิจกรรมในสถานศึกษาไดอยางเต็มท่ี อีกอยางเปนการแบงเบาภาระผูปกครองท่ีไม
มีเวลาดูแลเด็กไดอยางเต็มท่ี และลดภาระคาใชจายดานอาหารของครอบครัวเด็กท่ียากจน  
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จากขอความขางตน ทางโรงเรียนวัดศรีสวางจึงไดจัดทําโครงกลางอ่ิมเพ่ือนนองเพ่ือ ใหนักเรียน มีอาหาร ท่ี มี
ประโยชนตอรางกายนอกเหนือจากอาหาร เม่ือกลางวันตามปกติ ซ่ึงงบประมาณในการทําอาหารไมคอยเพียงพอ ซ่ึง
โครงการอาหารกลางวันท่ีไดรับอุดหนุนจากภาครัฐจะมีเพียงอาหารกลางวัน จะให เฉพาะเด็กกอนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษาเทานั้น สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนไมไดรับ การอุดหนุนอาหารกลางวันจากภาครัฐ 
ทางโรงเรียนจึงไดมองเห็นโครงการ ตามแนวพระราชดําริ สรางเปนโครงการอ่ิมเพ่ือนอง ดวยการพัฒนาแหลงอาหาร
ภายในโรงเรียน เชน ปลูกพืชไฮโปนิกส เกษตรอินทรีย เลี้ยงปลา เห็ดนางฟา เพ่ือใหนักเรียน นําไปประกอบอาหาร
กลางวัน หมุนเวียนใชภายในโรงเรียน รวมท้ังโครงการนี้ ยังไดเปนแหลงเรียนรู ในการทําเกษตรอินทรีย ปลูกพืชไฮ
โปโฟนิกส เลี้ยงปลา เห็นนางฟา เปนตน 

โครงการอ่ิมเพ่ือนอง ของโรงเรียนวัดศรีสวาง จึงไดมีแนวคิด ในการพัฒนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เลี้ยง
ปลา เห็ดนางฟา งานเกษตรอินทรีย ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําระบบสมารทฟารม เพ่ือเปนแหลง
เรียนรู ของนักเรียนภายในสถานศึกษา และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และผลิตวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร
กลางวันของนักเรียนใหมี ความสะอาด ปลอดสารพิษและไดหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง และมีประสิทธิภาพ ในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
1. .จัดทําระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส เชื่อมกับระบบสมารทฟารม 
2. จัดทําระบบออกซิเจน  ในบอเลี้ยงปลา และเชื่อมกับระบบสมารทฟารม 
3. จัดทําระบบน้ําหยดภายในโรงเรือนปลูกผัก และเชื่อมกับระบบสมารทฟารม 
4. จัดทําผังระบบสมารทฟารม เพ่ือเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
5. ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันใหนักเรียน 

3.  เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนมีระบบสมารทฟารมท่ีเชื่อมระบบกับ บอเลี้ยงปลา โรงเรือนปลูกผัก ระบบไฮโดรโปนิกส 
2.นักเรียนรอยละ 90 ไดใชแหลงเรียนรูระบบสมารทฟารม 
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รอยละ 100 ไดฝกอาชีพปลูกผัก เลี้ยงปลา 
4.นักเรียนไดบริโภคอาหารกลางวัน ท่ีใชวัตถุดิบจากโครงการอ่ิมเพ่ือนอง 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนไดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ในการปลูกผักอินทรียเลี้ยงปลา ในโครงการอ่ิมนอง และในงาน
สัมมาอาชีพของโรงเรียน 
 2. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน จากวัตถุดิบท่ีสะอาด มีสุขภาพแข็งแรง มีความพรอมในการศึกษา
เลาเรียน 
 
4. วิธีดําเนินการ และข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว อุดหนุนอ่ืนๆ 
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1.ข้ันวางแผน 
-   ประชุมเสนอโครงการ 

เมษายน 65  

 

 นายมนตรี 

2.ข้ันดําเนินการ 

1. สรางระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส เชื่อมกับ
ระบบสมารทฟารม 
2. จัดทําระบบออกซิเจน  ในบอเลี้ยงปลา และ
เชื่อมกับระบบสมารทฟารม 
3. จัดทําระบบน้ําหยดภายในโรงเรือนปลูกผัก 
และเชื่อมกับระบบสมารทฟารม 
4. จัดทําผังระบบสมารทฟารม เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน 
5. ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน
ใหนักเรียน 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 

 

 

 

 

100,000 

 

 

นายมนตรี 

ครูธนพัฒน 

ครูอนุษา 

ครูประเสรฐิ 

3.ข้ันประเมินผล 

- โรงเรียนมีระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส  
ระบบออกซิเจน  ในบอเลี้ยงปลา ระบบน้าํ
หยดภายในโรงเรือนปลูกผัก และ ระบบ
สมารทฟารม 

- โรงเรียนไดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
- โรงเรียนไดวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

กลางวัน 

 

 

 

 

  

นายมนตรี 

4. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ  

สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

    

นายมนตรี 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ       ปการศึกษา 2565 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
             ธนาคารออมสินจํากัดมหาชน 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ดานปริมาณ   
1. .จัดทําระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส เชื่อมกับระบบสมารท
ฟารม 
2. จัดทําระบบออกซิเจน  ในบอเลี้ยงปลา และเชื่อมกับ
ระบบสมารทฟารม 

การสํารวจ/ชิ้นงาน แบบสํารวจ/รูปถาย 
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3. จัดทําระบบน้ําหยดภายในโรงเรือนปลูกผัก และเชื่อมกับ
ระบบสมารทฟารม 
4. จัดทําผังระบบสมารทฟารม เพ่ือเปนแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน 
5. ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันใหนักเรียน 
ดานคุณภาพ   
1. นักเรียนไดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ในการปลูกผัก
อินทรียเลี้ยงปลา ในโครงการอ่ิมนอง และในงานสัมมาชีพ
ของโรงเรียน 
2. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน จากวัตถุดิบท่ี
สะอาด มีสุขภาพแข็งแรง มีความพรอมในการศึกษาเลา
เรียน 
 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

 
9.ผลท่ีคาดวาไดรับ 

1. โรงเรียนมีระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส  ระบบออกซิเจน  ในบอเลี้ยงปลา ระบบน้าํหยดภายในโรงเรือนปลูกผัก 
และ ระบบสมารทฟารม 
2. โรงเรียนไดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
3. โรงเรียนไดวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน 
 
 

ลงชื่อ                                               ผูรับผิดชอบ 
       (นายมนตรี ไชยบุญทา) 
                                            ครูโรงเรียนวัดศรีสวาง 
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ช่ืองาน  :งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือศึกษา 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
กลยุทธท่ี  3  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา:  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูรับผิดชอบโครงการ:     นายมนตรี  ไชยบญุทา
............................................................................................................................................................... 

1. หลักการเหตุผล 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มาตรา 65 ใหมีการพัฒนา

บุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ัง
การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ     มาตรา  66  ผูเรียนมีสิทธไิดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และมาตรา  67  รัฐตอง
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 
 โรงเรียนวัดศรีสวางไดตระหนักถึงความสําคัญเทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากร ผูเรียน  และสถานศึกษา  
เปนไปตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จึง
ไดจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 
            1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดศรีสวาง  มีแหลงเรียนรูไอซีทีรูท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
            2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดศรีสวาง มีคุณภาพและศักยภาพในการใช ICT และสามารถนํา
ความรูท่ีไดศึกษาจากแหลงเรียนรูนั้นไปปรับใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

3.  เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.โรงเรยีนจัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริการ  รอยละ 90   
2.ครูรอยละ  90   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  
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3.นักเรียนรอยละ  90    สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 

เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอความตองการในการเรียนการสอนและการทํางาน การบริการ
ท่ีสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน   นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
สืบคนขอมูลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
 
4. วิธีดําเนินการ และข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว อุดหนุนอ่ืนๆ 

1.ข้ันวางแผน 

-   ประชุมเสนอโครงการ 

 

เมษายน 65 

 

 

  

นายมนตรี 

2.ข้ันดําเนินการ 

2.1 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการใช
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2.2 กิจกรรมสนับสนุนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
เพ่ือการเรียน  การสอนปจจุบัน 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมนตรี 

3.ข้ันประเมินผล 

- ศักยภาพผูเรียนครูและบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสูงข้ึน การเรยีน การสอนมี
ประสิทธิภาพ 

- ผูเรียน ผูสอน ไดใชสื่อเทคโนโลยีอยาง
คุมคาทําให 

 

 

 

 

  

นายมนตรี 

4. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ  

สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

    

นายมนตรี 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ       ปการศึกษา 2565 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 20,000  บาท (สองหม่ืนบาทถวน )  
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
              - 
8.ระดับความสําเร็จ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ดานปริมาณ   
1.โรงเรยีนจัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
และการบริการ  รอยละ 90   
2.ครูรอยละ  90   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนางาน  
3.นักเรียนรอยละ  90    สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

ดานคุณภาพ   
-  โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอความ
ตองการในการเรียนการสอนและการทํางาน  การบริการท่ี
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน   นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
สืบคนขอมูลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

9.ผลท่ีคาดวาไดรับ 
            1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดศรีสวาง มีแหลงเรียนรูไอซีที ท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
            2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดศรีสวาง มีคุณภาพและศักยภาพในการใช ICT และสามารถนํา
ความรูท่ีไดศึกษาจากแหลงเรียนรูนั้นไปปรับใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

ลงชื่อ                                               ผูรับผิดชอบ 
       (นายมนตรี ไชยบุญทา) 
                                            ครูโรงเรียนวัดศรีสวาง 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือแผนงาน  :งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ:พัฒนาการอานจับใจความสําคัญ โดยใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชขาว
และเหตุการณเปนสื่อตามเทคนิคบันได  ๖ ข้ัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
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กลยุทธท่ี  3  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางณัฐพร  ชนนิทรสงขลา   
............................................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 
 สังคมปจจุบันเปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดน  ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วมีสื่อ
สิ่งพิมพเกิดข้ึนมากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ดังนั้น  การอานจึงมีความสําคัญ
มากตอการดําเนินชีวิตของมนุษย  เนื่องจากการอานเปนกลไกสําคัญในการเปดโลกทางความคิดเพราะขอมูลท่ีมนุษย
ไดรับจากการอานผานสื่อ มีท้ังท่ีขอมูลท่ีเปนความจริงและขอมูลท่ีถูกบิดเบือนมาแลวดังนั้นทุกคนจึงตองใช
วิจารณญาณในการอาน และควรรูจักเลือกบริโภคขาวสารท่ีมาจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ เพ่ือจะไดใชชีวิตอยางมีความสุข
และมีคุณภาพ การอานจับใจความจึงเปนทักษะสําคัญ  เพราะสามารถชวยใหบุคคลท่ัวไปเขาใจถึงเรื่องท่ีอาน รับรู
ขาวสารใหถูกตอง  สําหรับนักเรียนในการเรียนทุกสาขาวิชาผูเรียนจะใชทักษะในการอานจับใจความเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูและประสบการณ 
 การอานจับใจความนับวาเปนหัวใจของการอานและการจับใจความอยางมีประสิทธิภาพชวยใหผูอานรู และ
เขาใจเรื่องราวตางๆท่ีอานได ผูอานจึงสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองดังท่ี ศิริวรรณ เสนา(2541: 40) กลาววา 
ความเขาใจในการอานถือเปนหัวใจสําคัญของการอาน เพราะวาถาผูอานไมสามารถเขาใจในสิ่งท่ีอานและไมสามารถ
จับใจความสําคัญของสิ่งท่ีอานได ผูอานก็ไมสามารถท่ีจะนําสาระความรูและขอเสนอไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองได การอานนั้นถือเปนการอานท่ีไมสมบูรณ ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวาการอานมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งใน
การพัฒนา สติ ปญญา ความรู ความสามารถ ประสบการณในการดําเนินชีวิตและการอานจับใจความท่ีมี
ประสิทธิภาพจะชวยใหผูอานรับรูสาระเรื่องราวของเรื่องท่ีอานดวยความเขาใจและสามารถนําสาระความรูจากเรื่องท่ี
อานมาพัฒนาปรับตนเองใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 

การอานจับใจความสําคัญ ตามเทคนิคบันได 6ข้ัน เปนแนวคิดท่ี อ.เสกสันต ผลวัฒนะ อาจารยสาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวไวในคูมือฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะการอานข้ันสูง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เนื้อหามีความนาสนใจ ดวยเทคนิคการจับใจความสําคัญ ๖ ข้ันตอน คือ อานเรื่องใหจบแลวตั้ง
คําถาม หาคําสําคัญในเรื่องท่ีอาน ตัดสวนขยายใจความสําคัญ เติมคําเชื่อมหาสวนขยายใจความสําคัญ สังเกตคําเชื่อม
แสดงความขัดแยง และ หาใจความสําคัญไดทุกบทอาน สงผลใหนักเรียนมีกระบวนการในการอานจับใจความไดงาย
ข้ึน 
 โรงเรียนวัดศรีสวาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  4  เปดสอนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเขตบริการ 9 หมูบาน สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ
ชุมชนชนบทชานเมือง มีความเปนอยูอยางเรียบงาย  สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนอยูในระดับปานกลาง มีบางสวนยัง
ยากจน ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะสงบุตรหลานเขาโรงเรียนในเมือง ดังนั้นรอยละ 80 ของเด็กนักเรียนท่ี
เขามาเรียนในโรงเรียนวัดศรีสวาง จึงเปนเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีผูปกครองมีฐานะยากจน ไมมีเวลาใหบุตรหลาน มี
ปญหาครอบครัวหยาราง เปนเด็กดอยโอกาส สงผลตอการเรียน  โดยเฉพาะปญหาดานการอานของนักเรียน สวนใหญ
มีปญหาเก่ียวกับการอานเพ่ือเขาใจ คือ อานแลวไมสามารถตอบคําถามได เด็กบางคนอานไดแตไมรูเรื่อง ไมสามารถ
จับใจความจากเรื่องท่ีอานได ทําใหการอานไมมีความหมาย ไมมีประโยชน เพราะไมรูเรื่อง หรือไดสาระจากเรื่องท่ี
อาน ทําใหการอานไมมีประสิทธิภาพ และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนอยลงของนักเรียน 
 จากเหตุผลขางตน ผูบริหารและคณะครูจึงมีความสนใจท่ีจะใชขาวและเหตุการณ ซ่ึงเปนขาวและเหตุการณท่ี
มีเนื้อหา สอดคลองกับความสนใจ  เหมาะสมกับวัย  และบริบทของโรงเรียน มาเปนสื่อการเรียนการสอนเพ่ือการ
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พัฒนาการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อีกท้ังในปจจุบัน
นักเรียนมีโอกาสรับขาวสารและเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเปดกวาง นักเรียนจึงควรรับสื่อดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสามารถนําไปปรับใชในการเรียนหนังสือและในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือพัฒนาการอานจับใจความสําคัญ โดยใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใช
ขาวและเหตุการณเปนสื่อตามเทคนิคบันได  ๖ ข้ัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง  อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการอานจับใจความสําคัญ 

 
3. เปาหมาย ดานปริมาณและดานคุณภาพ 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ ถึง มัธยมศึกษาปท่ี ๓  เขารวมกิจกรรมพัฒนาการอานจับใจความ
สําคัญ โดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชขาวและเหตุการณเปนสื่อตามเทคนิคบันได  
๖ ข้ัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

๒. ขาราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสวางเขารวมกิจกรรมพัฒนาการอานจับใจความสําคัญ โดย
ใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชขาวและเหตุการณเปนสื่อตามเทคนิคบันได  ๖ ข้ัน 
สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาดานการอานจับใจความเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
๒. ขาราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสวางไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานมีเจตคติท่ีดีตองานและอาชีพครู 
 

4. วิธีดําเนินการแล/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ 

1.ข้ันเตรียมการ ( P. Plan )  
-ประชุมชี้แจงโครงการ 

- แตงตั้งคณะทํางาน 

เม.ย 6๕  นางณัฐพร  ชนินทรสง
ขลา 

 

2. ข้ันดําเนินการ( D. Do ) 
2.1กําหนดเปาหมายการพัฒนาและ
เปาหมายนักเรียน 
2.2 ออกแบบแนวคิดการออกแบบการ
สอนเพ่ือพัฒนานักเรียน 
๒.3 การเปดชั้นเรียน/ การสังเกตชั้น
เรียน 

ตลอดปการศึกษา  นางณัฐพร  ชนินทรสง
ขลา 

3. ข้ันประเมินผล ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการ 
-การสะทอนคิดหลังเปดชั้นเรียน 

ตลอดปการศึกษา  นางณัฐพร  ชนินทรสง
ขลา 



๕๐ 
 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
-สรุปถอดบทเรียนเพ่ือคนหานวัตกรรม
การแกปญหา 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค.6๖  นางณัฐพร  ชนินทรสง
ขลา 

 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 256๕ 
 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น  5,000 บาท (หาพันบาทถวน)   
 
7.ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ เง่ือนไขความสําเร็จ 

1.ระดับพัฒนาการจับใจความของนักเรียน ขอสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน 

รอยละ 80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แบบวัดผลประเมินผลรายวิชา
ภาษาไทย 

รอยละ 80 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีพัฒนาการอานจับใจความสําคัญสามารถรับรูสาระเรื่องราวของเรื่องท่ีอานดวยความเขาใจและ
สามารถนําสาระความรูจากเรื่องท่ีอานมาพัฒนาปรับตนเองใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
  
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน ดวยแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญ
โดยใชขาวเปนสื่อตามเทคนิคบันได  ๖ ข้ัน 
 3.   ครูผูสอนในโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงทัศนคติในการปฏิบัติงานมีเจตคติท่ีดีตองาน
และอาชีพครู               
 
 

             (ลงชื่อ )                ผูรับผิดชอบโครงการ 
0(นางณัฐพร   ชนินทรสงขลา0) 
ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดศรีสวาง 

ช่ือแผนงาน  : งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ: โครงการปายสีแตมฝนปนจินตนาการ 
ลักษณะโครงการ: โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
              1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                       1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
              1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
              1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
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ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางสาวจันทรา  เวียงจันทร 
          

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

1. หลักการและเหตุผล 
  ในโลกของเด็ก ศิลปะ คือ การแสดงออกอยางอิสระเสรี ท่ีเต็มไปดวยจินตนาการและความคิดสรางสรรคใน
สิ่งตางๆ ความบริสุทธิ์ จริงใจ เปดเผย ตรงไปตรงมา สิ่งเหลานี้ลวนเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนาสมองท้ัง 2 ดาน 
คือ ดานอารมณและความเปนเหตุผล รวมท้ังพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และการพัฒนาภาษา 
เพียงแตผูใหญท่ีอยูใกลชิดเปดโอกาสสนับสนุนใหเด็กไดแสดงออก ชื่นชมตอธรรมชาติ การเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ 
ความไพเราะ และสิ่งสวยงามตางๆ ฝกใหเด็กรูจักใชประสาทสัมผัสใหสัมพันธกันอยางเหมาะสม สงเสริมใหเด็กได
สังเกต มีไหวพริบ มีความคิดสรางสรรค รู จักควบคุมตัวเองและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมี
ลักษณะนิสัยท่ีดีงาม 
 ศิลปะพัฒนาสมอง ทําใหสมองดี เพราะมีจินตนาการ เด็กท่ีทํางานศิลปะบอยๆ จะเปนผูมีความคิดริเริ่ม ชาง
สังเกต ชางจดจํา รูจักคิด วางแผนการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ ประณีตบรรจง พิถีพิถัน มองเห็นในสิ่งท่ีคนอ่ืน
อาจมองไมเห็นได ชวยใหมีความคิดแปลกใหม และคิดไดหลากหลาย 
 ศิลปะพัฒนารางกาย ดวยการใชตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยางมีสติ ดูเปน ฟงเปน รูจักเลือกเฟนใหไดความรู
และคุณ คาท่ีดีงาม พัฒนาการเคลื่อนไหวทางดานกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธระหวาง
ตากับมือ ใหมีความคลองแคลว และมีความสามารถในการทํางาน 
 ศิลปะพัฒนาอารมณ ความม่ันคงของจิตใจ ชวยฝกใหเด็กสงบ นิ่ง มีสมาธิ จดจอกับการทํางาน ไมวอกแวก
หวั่น ไหว มีพลัง นุมนวลควรแกงาน มีสติ ไมเลื่อนลอย ไมท้ิงโอกาสท่ีจะสรางสรรค มีความเพียรพยายาม อดทน 
รับผิดชอบ มีกําลังใจ ราเริง เบิกบาน สดชื่น แจมใส ผอนคลาย มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง มีสุนทรียภาพ มีความม่ันใจ 
กลาแสดงออก รวม ท้ังสามารถควบคุมตัวเองไดเหมาะสมกับวัย 
 ศิลปะพัฒนาสังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี ไมเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนตอผูอ่ืน รูจักใชวินัย
ในการดํารงชีวิต เคารพกติกา รักษากฎเกณฑ เชื่อฟงพอแมและครู รูจักชวยเหลือเก้ือกูล แบงปน เอาใจใส คิดดีและ
ชื่นชมในผล งานของผูอ่ืน มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย กอใหเกิดไมตรีและความสามัคคี 
 ศิลปะพัฒนาปญญา ทําใหเด็กมีความสามารถทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ คิดวิเคราะห คิดหา
เหตุผล คิดอยางเปนระบบ ชวยพัฒนาความจํา รูจักสรุปความ รูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และสามารถนําความรูนั้น
มาใชได ดวยการคิดเปน แกปญหาเปน และดับทุกขเปนในท่ีสุด 
 นอกจากนี้ ศิลปะสามารถสรางงาน สรางอาชีพใหแกผูท่ีชื่นชอบ มีความสามารถจนพัฒนาฝมือ ไปสูการ
แขงขัน และศึกษาตอในระดับวิชาชีพ ซ่ึงเปนทางเลือกใหผูเรียนไดตอยอดทักษะความสามารถของตนเอง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานศิลปะ 
2. เปนผูมีความคิดริเริ่ม ชางสังเกต ชางจดจํา รูจักคิด และเพ่ิมสมาธิ 
. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหรูถึงความสามารถและความถนัดของตนเอง 

 
3.เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีสวาง มีสวนรวม ในการสรางงานศิลปะพัฒนา

สถานท่ีภายในโรงเรียน 
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เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนวัดศรีสวาง มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถดานศิลปะ 

สรางสุนทรียภาพ ใหความรูสึกผอนคลาย และนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะไดแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

4. กิจกรรมและการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียด 
วัน เดือน ป 

ท่ีปฏิบัติ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
- เอกสารประกอบการประชุม 

เม.ย. 256๕ ๗,๑๖๐ 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน  
นางสาวจันทรา และ
คณะครู 

2  จัดกิจกรรมปายสีแตมฝนปนจินตนาการ ตลอดปการศึกษา 
256๕ 

 นางสาวจันทรา  

4  คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถฝกฝน
ทักษะและรวมโครงการปายสีแตมฝนปน
จินตนาการ 

ตลอดปการศึกษา
256๕ 

 นางสาวจันทรา 

5  สรุปการดําเนินงาน  
ประเมินผลโครงการ 
รายงานผลโครงการ 

มี.ค.256๖  
 
- 

นางสาวจันทรา 
 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤษภาคม 256๕ – มีนาคม 256๖ 
6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ ๗,๑๖0 บาท 
 
7.ระดับความสําเร็จ 
 

 ดานปริมาณ 
1. นักเรียนท่ีมีความสามารถและสนใจในศิลปะไดรวมกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
ดานคุณภาพ 
1. โรงเรียนวัดศรีสวาง สงเสริมความรูทักษะและพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถและสนใจในงาน

ศิลปะ 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะมากข้ึน เขาใจและใชเทคนิคการสรางงานศิลปะไดคลอง  
2. นักเรียนรวมกิจกรรมวาดภาพแตงแตมสีสันภายในโรงเรียนไดอยางมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 
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3. นักเรียนเห็นถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบของตนเองสามารถตอยอดในการศึกษาตอดาน
ศิลปะได 
 
 

 
ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ 

            (นางสาวจันทรา  เวียงจันทร)       
                ตําแหนง ครู คศ.๒ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือแผนงาน  : งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ:  โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน (งานศิลปหัตถกรรม) 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                             1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพผูเรียน 
           1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ:    1. นายอนุษา   ใหมศรี    
                               2. นายมนตร ี  ไชยบุญทา 

..................................................................................................................................................... 
 
 1. หลักการและเหตุผล  
 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอน ท่ีถือวาเปน
กระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แลว การจัดการเรียนรูตอง
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ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรูโดยใชแหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง  

การแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาไดลงมือฝกปฏิบัติ เรียนรูและแกไขปญหาตามสถานการณไดเปนอยางดี และเปนการสงเสริม
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถดานตางๆ ไดมีโอกาสแสดงออกอยางเต็มศักยภาพ 
ทางโรงเรียนวัดศรีสวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมดังกลาว 
จึงจัดทําโครงการนี้ เพ่ือจัดการสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรม และสงเสริมศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนวัดศรีสวาง    
ทุกระดับชั้น ใหเปนท่ีประจักษ และสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับอําเภอ ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 
สรางชื่อเสียงใหกับ ตอไป 
 
2.วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะดาน
วิชาชีพ 

2. เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหนักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศดานวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ 
ดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ ในระดับอําเภอ ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีสวาง ทุกคนมีสวนรวม เขารวมกิจกรรมการ

แขงขันทางวิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
2. โรงเรียนวัดศรีสวาง มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถและ

ผลงานในงานศิลปหัตถกรรม และสงเสริมศักยภาพนักเรียนในระดับอําเภอ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ระดบัประเทศ 
 

4. กิจกรรมและการดําเนินการ 
 

 
ท่ี  

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

วัน เดือน 
ป 

ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ อุดหนุน 

รายหัว 
อุดหนุน
รายหัว 

1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
- เอกสารประกอบการประชุม 

 
พ.ค. 65 

 
500 

 
- 

ผูอํานวยการโรงเรียน  
นายอนุษา  ใหมศรี             
และคณะ  
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2  จัดคายพัฒนา สงเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ดานตางๆ เปนตัวแทน
การแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ  

 
ส.ค. 65 

 
5,000 

 
- 

หัวหนางานวิชาการ  
นายอนุษา  ใหมศรี             
และคณะ  
 

4  สงตัวแทนนักเรียนเขารวมงานศิลปหัตถกรรม
ระดับอําเภอ ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

 
ธ.ค. 65 

 
14,000 

 
- 

งานวิชาการโรงเรียน 
นายอนุษา ใหมศรี      
และคณะ  
 

5   สรุปการดําเนินงาน  
 ประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลโครงการ 

 
มี.ค. 66 

 
500 

 
- 

นายอนุษา ใหมศรี      
และคณะ  
 
 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
   พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบอุดหนุนรายหัว     20,000     บาท 
 
 
 
 
 
7.ระดับความสําเร็จ 
 ดานปริมาณ 

1.  จํานวนนักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ และมี
ความรูความสามารถ เขารวมแขงขันในเวทีตางๆ ได  
2.  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90 โรงเรียนวัดศรีสวางไดรับการพัฒนาวิชาการ  
ดานคุณภาพ 
2. โรงเรียนวัดศรีสวาง สงเสริม ความรู ทักษะ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีโอกาสนาความคิดริเริ่มสรางสรรค และทักษะการสรางสิ่งประดิษฐ เผยแพรใหเปนท่ี
ประจักษแกสาธารณชนได  
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีสวาง ทุกคนเขารวมกิจกรรมการแขงขันทาง
วิชาการ  

5. โรงเรียนวัดศรีสวาง มีนักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถและ
ผลงานในงานศิลปหัตถกรรม 
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6. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเกิดการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ เปนผลใหเห็นการ
พัฒนาเชิงประจักษ สรางความภาคภูมิใจแกสถานบันการศึกษา ชุมชนทองถ่ิน 
 
 

 
ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ 

                                                       (นายอนุษา  ใหมศรี)       
                          ตําแหนง ครู คศ.1 
 
                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือแผนงาน  : งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ : โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพศวิถีในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
กลยุทธท่ี  3  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
                1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ผูรับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมโลกปจจุบัน องคความรูตาง ๆ ถูกพัฒนาและเผยแพร มีการทบทวนแงมุมของความรูท่ีจะใชเปน 
แนวทํางกํารพัฒนามนุษยกวางขวางข้ึน สังคมมีความหลากหลายของวิถีชีวิตผูคน วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ดังจะเห็น
วา การจัดการเรียนรูก็ตองปรับใหสอดคลองกับยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ บางวิชาหดหายไปและเพ่ิมเติมในเรื่อง ท่ี
จําเปนกับชีวิตมากข้ึน การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษามุงทําใหผูเรียนเขาใจตนเอง การเติบโตและพัฒนาการดาน ตาง 
ๆ โดยผูเรียนจะตองรับการพัฒนาใหมีทักษะชีวิต และสมรรถนะในการคิดวิเคราะห จัดการอารมณ การสื่อสาร การ
เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง เพ่ือท่ีจะดํารงตนอยูไดรวมกับผู อ่ืนในสังคมอยางรับผิดชอบ หรือมี “สุขภาวะทางเพศ” 
หมายถึง การมีความคิดเชิงบวกตอเรื่องเพศและสัมพันธภาพทางเพศท่ีปลอดภัย สามารถแสดงออกและตัดสินใจ ได
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อยางมีอิสระ โดยปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และมีความเคารพตอเพศ
วิถีท่ีแตกตางจากตน ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา คือ ทําใหผูเรียนรูจักและภูมิใจในตัวตน ทางเพศ
ของตนเอง เขาถึงขอมูลท่ีรอบดานในการดูแลสุขภาพทางเพศ วางแผนแกไขปญหาและปองกันผลกระทบ หรือลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได 
 
 2.วัตถุประสงค 
 1. เทาทันการใหคุณคากับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเปนตัวชี้นําพฤติกรรม เปาหมายและการดําเนินชีวิต 
 2. สามารถสื่อสาร รับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกท้ังท่ี สอดคลอง และแตกตางกัน 
 3. สามารถคิด วิเคราะห ตอรอง และเลือกตัดสินใจ รวมท้ัง รับผิดชอบผลจากการตัดสินใจของตน 
 4. สามารถยืนยันและรักษาความเปนตัวของตัวเองโดยเคารพในสิทธิ ของผูอ่ืน  
 5. สามารถเผชิญและจัดการกับแรงกดดันจากเพ่ือน สิ่งแวดลอม และอคติทางเพศ  
 6. แสวงหาคําแนะนํา ความชวยเหลือ การจําแนกแยกแยะ ขอมูล ท่ีถูกตองออกจากท่ีไมถูกตอง 
 
3.เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีสวาง มีความรูความเขาใจเรื่องเพศวิถีศึกษา 
สามารถถายทอดทําความเขาใจแกผูปกครองและนักเรียนได 
 
เชิงคุณภาพ 
3. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีสวาง สามารถแสดงความคิดแงดานบวก 

ไมมีอคติ เรื่องเพศวิถี 
4. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง แสดงความรูเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการ

แสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใตกรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
 

4. กิจกรรมและการดําเนินการ 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

วัน เดือน ป 
ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ อุดหนุน 

รายหัว 
1  
 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
- เอกสารประกอบการประชุม 

พ.ค.  
256๕ 

๓,000 ผูอํานวยการโรงเรียน  
นางสาวจันทรา  

2  - ทําแผนจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถี พ.ค. 256๕  นางสาวจันทรา 

4  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการดําเนินงาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

พ.ค.256๕ 
ต.ค. 2565 

 
 

นางสาวจันทรา 
 

5  สรุปการดําเนินงาน  
ประเมินผลโครงการ 
รายงานผลโครงการ 

มี.ค.256๖ 1,000 นางสาวจันทรา 
 
 

รวมท้ังสิ้น ๓,000 (สามพันบาท) 



๕๘ 
 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤษภาคม 256๕ – ตุลาคม 256๖ 
 
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ ๓,000 บาท 
 
7. ระดับความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 

1. รอยละ 85  นักเรียนตระหนักในคุณคาของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ืน และเก็บ
ความสําคัญของการเลือก แนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีสุข 

เชิงคุณภาพ 
๒. รอยละ 85 รูและเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพและการแสดงออกตามวิถีชีวิต

ทางเพศ ภายใตกรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
๓. รอยละ 85 สามารถกําหนดเปาหมายและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางสุขภาวะทางเพศ สรางสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับ ผูอ่ืน สื่อสารความตองการตามความคิดและความรูสึกโดยใชหลักการตัดสินใจและการตอรอง 
๔. รอยละ 85 รูและเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิต

ทางเพศ ภายใตกรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู “การพัฒนาเพศศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  
๑. นักเรียนสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ 
๒. นักเรียนสื่อสารความตองการตามความคิดและความรูสึก โดยใชหลักการตัดสินใจ การตอรองและการ
ตระหนัก ในคุณคาของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
5. นักเรียนประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม 
6. นักเรียนกําหนดเปาหมาย และแนวปฏิบัติในการเสริมสรางสุขภาวะทางเพศสวนบุคคล 

 
 

 
ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ 

                                                   (นางสาวจันทรา  เวียงจันทร)       
                  ตําแหนง ครู คศ.๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ช่ือแผนงาน  : งานบริหารวิชาการ 

ช่ือโครงการ : นอมนําปรัชญา18เศรษฐกิจพอเพียง 18สูสัมมาชีพ18ในโรงเรียน18 
ลักษณะโครงการ : โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี  1สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                             กลยทุธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สนองกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี : กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทย                                                  
                                                         และวิถีชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
        1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  1. นายอนุษา        ใหมศรี    
                              2. นายประเสรฐิ    ปนแกว   
                              3. นายมนตรี        ไชยบุญทา   
                              4. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร 
.......................................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการเหตุผล 
 
 โรงเรียนวัดศรีสวาง อ.หางดง จ.เชียงใหม เปนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  นักเรียนสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนมุงหวัง    
ท่ีจะสงเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของนักเรียนและครอบครัว ใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยอาศัยการสงเสริม การสราง
งาน สรางอาชีพ สรางประสบการณการเรียนรู  ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 2              
ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสังคมแบบชนบท  มีความเปนอยูอยางเรียบงาย เปน
ระบบเครือญาติชวยเหลือเก้ือกูลกัน สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร เหมาะสมแกการเรียนรู  อาชีพหลักของชุมชนคือ 
เกษตรกร  ทําสวนลําไย สวนผัก  ทํานา  รับจางท่ัวไปนักเรียนสวนใหญเปนลูกหลานของคนในชุมชนบริเวณโรงเรียน
ชุมชนและโรงเรียน มีความสัมพันธท่ีดี เพราะผูปกครองสวนใหญเปนศิษยเกาของโรงเรียนชุมชน  มีแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย เชน ฟารมเห็ดลุงจา  เมลอนกางมุง แปลงเกษตรสาธิต สวนเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  
 เพ่ือใหสอดคลองตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตนดี และ
เห็นไดวาสถานการณปจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซอนข้ึนอยางตอเนื่องจากสวนหนึ่งไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกไมวาจะเปนปจจัยจากสื่อ แขนงตางๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย การแผแนวความคิดเรื่องการดํารงชีวิตจากทางสื่อตะวันตกรวมท้ังการถูกบีบรัดทางสังคมในแตละบุคคล  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดผลกระทบตอเด็กและเยาวชนของสังคมไทย เนื่องจากเด็กและเยาวชน ยังขาด
ประสบการณในการดํารงชีวิตท่ีจะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  วัตถุ  วัฒนธรรม  และคานิยมตางๆ ซ่ึง
อาจจะแสดงออกมาทางดานพฤติกรรมการเลียนแบบ  การแสดงออกท่ีไมเหมาะสมตอสังคมสวนรวม  ดังนั้นเพ่ือท่ีจะ
ชวยปองกันและแกไขปญหาดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนได  เด็กและเยาวชน จึงควรท่ีจะไดรับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก  
เพ่ือท่ีจะชวยในการสนับสนุนการสรางโอกาสและสรางภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตตอไป 

จากแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนวัดศรีสวาง ไดตระหนักถึงการสงเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  ใหมีโอกาสเขาถึงการสงเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรูในการดํารงชีวิตจริง จึงไดจัดทํา
โครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนใหสอดคลองกับหลักทฤษฎีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การรูจักประหยัด อดออม มีทักษะชีวิต  รวมท้ังมีภูมิคุมกันใน



๖๐ 
 

ตนเองท่ีดี ตลอดจนสรางองคความรูและทักษะในการประกอบอาชีพระหวางเรียน  การทําขนมทองมวนสด ทองมวน
กรอบ ขนมครก  การปลูกผัก  การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก เลี้ยงปลาการคัดแยกขยะ การจัดทําโครงการธนาคารขยะโรงเรียน
เปนการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบตอไป  

 
2. วัตถุประสงค 

 
 1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถบรรลุเปาหมายการเรียนรู ตามหลักคานิยม 12 ประการ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนไดคะแนนระดับดีเยี่ยมจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ  
              ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51 
 3. เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมเพ่ิมข้ึน สรางสัมพันธภาพท่ีดี  
 4. เพ่ือใหครูท่ีพัฒนาความรูเก่ียวกับงานอาชีพนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจใน 
              การทํางาน 
 5. เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาองคความรูท่ีไดรับเกิดการจัดทําเปนผลงานนวัตกรรมการเรียนรู 
 6. เพ่ือใหผูปกครอง และคนในชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากข้ึนในการสงเสริมการเรียนรู  

 
3. เปาหมาย 

 
 1. รอยละนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานคานิยม 12 ประการ 
 2. รอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนนระดับดีเยี่ยม จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ  
              ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
 3. ความมีสวนและความรวมมือ กับชุมชนและสังคมของนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
 4. สัดสวนครูท่ีพัฒนาความรูเก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือนํามาถายทอดใหนักเรียน 
 5. สัดสวนจํานวนครูท่ีไดชี้แนะและสรางบันดาลใจแกนักเรียนจนเกิดเปนผลงานนวัตกรรม 
 6. สัดสวนจํานวนผูปกครองและคนในชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน เครือขายการเรียนรู 

 
4.วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา  

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ  

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
1. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ ใน
โรงเรียน2. จัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ เพ่ือพิจารณา    
3.ขออนุมัติโครงการ 
- ยื่นเสนอโครงการ 
-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบงาน 

 

 

 

 

 

 พ.ค. 65 

 

 

 

 

1,000 บาท 

 

 

 

นายอนุษา  ใหมศรี

,คณะกรรมการ 
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2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 

4.ดําเนินงานตามโครงการ 

   - ปุยหมักใบไม 

   - น้ําดื่ม Watsrisawang 

- ขนมสรางอาชีพ 

- ผักกางมุง , ผักอินทรีย 

- เลี้ยงปลานิล 

- แกวมังกรในบอซีเมนต 

- ผลิตภัณฑภายใต band  

Watsrisawang 

- การเพาะเห็ดนางฟา 

- การตลาดออนไลน  

- การผลิตเครื่องปนดินเผา 

- วิธีการดําเนินงาน ตามรายละเอียด ดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 65 -  

เม.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุษา  ใหมศรี

,คณะกรรมการ 

 

ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม 

 

 

 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 

- ประเมินผลโครงการ18นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  สูสัมมาชีพในโรงเรียน 

 

มี.ค. 66 

 

1,000 บาท  

 

 

 

นายอนุษา  ใหมศรี

,คณะกรรมการ 

 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

 

 เม.ย. 66 

 

1,000 บาท 

นายอนุษา  ใหมศรี 

,คณะกรรมการ 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ  

รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1.1 การสรางแนวทางวิชาชีพ ตามเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืน   

ผูรับผิดชอบ       1) การปลูกผักกางมุง :       นายอนุษา  ใหมศรี   

                                                        น.ส.ณัฐพร  ชนินทรสงขลา 

                      2) การทําปุยหมักชีวภาพ :  นายประเสริฐ  ปนแกว                                                         

                      3) การเพาะเห็ดนางฟา:     นายธนพล ซึมกลาง                                                         

                      4) การปลูกแกวมังกรในบอซีเมนต : นายธนพัฒน  สมบูรณ                 

                      5) การเลี้ยงปลานิล :                   นางอัญชณา   สืบสกุล                                                                   

                     6) น้ําดื่ม Watsrisawang :             นายอนุษา  ใหมศรี 

                                                                  นางอิศราภรณ   ทิพยวงศ                                                                   

                    7) ขนมสรางอาชีพ :                      นางใกลรุง   เตปา 

                                                                  นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง                                                                                                    

                     8) ผลิตภัณฑภายใต band  Watsrisawang  :  นายอนุษา  ใหมศรี 

                     9) การตลาดออนไลน:                               นางอัญชณา  สืบสกุล 

                                                                               นายมนตรี   ไชยบุญทา 

รายละเอียดกิจกรรมท่ี 1.1 

         1.คณะครู /บุคลากรภายในโรงเรียนประชุมเพ่ือวางแผนและ คัดเลือกนักเรียน ท่ีมีความสนใจเขารวม

กิจกรรมและรวมกลุมนักเรียนตามความสนใจในแตละกิจกรรม ไดแกกิจกรรม การปลูกผักกางมุง  การทําปุยหมัก

ชีวภาพ  การเพาะเห็ดนางฟาการปลูกแกวมังกร ในบอซีเมนต   การเลี้ยงปลานิลน้ําดื่ม Watsrisawangขนมสราง

อาชีพผลิตภัณฑภายใต band  Watsrisawangการตลาดออนไลนและ การผลิตเครื่องปนดินเผา 

         2 .เนื่องดวยปญหาท่ีโรงเรียนและชุมชนกําลังเผชิญ คือ ครู นักเรียน และชุมชน ยังมีความรูและประสบการณ

ดานการเกษตรกรรมไมหลากหลาย เปาหมายหลักเพ่ือสรางพันธมิตรกับหนวยงานราชการ และองคกรในชุมชน เชน 

สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง เกษตรตําบล เคหกิจการเกษตร เจาหนาท่ีศูนยการประมงจังหวัดเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม  วิทยาลัยเกษตรสันปาตอง ภูมิปญญาปราญชชาวบาน ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

เพ่ือเปนแหลงใหความรูกับครู นักเรียน และคนในชุมชน รวมถึงการ เพ่ิมทักษะดานอาชีพ การบริหารธุรกิจ รวมท้ัง

การตลาด  เชน การปลูกผักกางมุง  การทําปุยหมักชีวภาพ  การเพาะเห็ดนางฟาการปลูกแกวมังกรในบอซีเมนต การ



๖๓ 
 

เลี้ยงปลานิล น้ําดื่ม Watsrisawangขนมสรางอาชีพ  ผลิตภัณฑภายใต band  Watsrisawangการตลาดออนไลน 

และ การผลิตเครื่องปนดินเผาเปนตน 

         3. สรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนาโครงการ เปนผู

ประสานงานสรางความสัมพันธกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ เชน เจาหนาท่ีศูนยการประมงจังหวัดเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม  วิทยาลัยเกษตรสันปาตองเกษตรอําเภอ  เกษตรตําบล  ปราชญชาวบาน  มาใหความรู

นักเรียนแกนนําแลวใหนักเรียนนําความรูท่ีไดไปขยายผลจากรุนสูรุนตอไป สูการสรางสัมมาชีพในอนาคต 

         4. หัวหนาโครงการประสานจุดจําหนาย เพ่ือสงสินคาจัดจําหนาย ผลผลิตของโครงการจากกิจกรรม  การ

ปลูกผักกางมุง การเพาะเห็ดนางฟาการเลี้ยงปลานิล การทําปุยหมักชีวภาพ การปลูกแกวมังกรในบอซีเมนต น้ําดื่ม 

Watsrisawangขนมสรางอาชีพ  ผลิตภัณฑภายใต band Watsrisawangและสวนหนึ่ง ใหนักเรียนนําไปจําหนาย ให

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน คณะครู ผูปกครอง และวางขายท่ี “กาดม่ัว ครัวฮอม วิถีพอเพียง” ทุกวันศุกรของ

โ ร ง เ รี ย น ร ว ม ท้ั ง ก า รตล าดออน ไลน  โ ด ย จ ะแ บ ง ร า ย ได10 %  ให เ ด็ กนั ก เ รี ย น ท่ี ร ว ม โ ค ร งก า ร 

         5. ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีวางแผนไวและบูรณาการกิจกรรมกับทุกกลุมสาระการเรียนรูในชั่วโมงลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารูเชน 

: คณิตศาสตร : การคิดคํานวณตนทุนการผลิต  การทํารายรับ – รายจาย กําไร  ขาดทุน     

: สังคม : การแบงบทบาทหนาท่ีของนักเรียนในโรงเรียนใหชัดเจน การแบงงานกันทําจะสอดแทรกวิชาสังคม 

           ศึกษาเขากับกิจกรรมได โดยฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

: ภาษาไทย : ทํารายงานเขียนบันทึก เขียนตามจินตนาการอาชีพท่ีฉันอยากทําในอนาคต 

: วิทยาศาสตร : การทําโครงงาน ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

: อังกฤษ  :  คําศัพทท่ีเก่ียวของตาง ๆ 

: คุณธรรมจรยิธรรม : โครงการนี้ในระยะยาวจะสรางรายไดเปนตัวเงินใหกับนักเรยีน โรงเรียนและชุมชน ดังนั้น 

การใหนักเรียนบริหารจัดการเงินดวยตนเองจะเปนการฝกใหเด็กมีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม 

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

6. ใหนักเรียนทําบันทึกผลการจัดเก็บขอมูล เชน  ตนทุน รายรับ - รายจายเปนปจจุบัน และนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะห และนําเสนอผลงาน โดยใชคอมพิวเตอรในการสรางชิ้นงานในการเชื่อมโยงองคความรูท่ีไดรับ  นักเรียน

สรุปและประเมินผลกิจกรรม  รายงานผลการจัดกิจกรรม และ นาํเสนอขอมูลเพ่ือประชาสัมพันธ  โดยใช เทคโนโลยี  

ICT เปนตัวชวยดําเนินการ 

7. นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  มีความซ่ือสัตย  รูจักประหยัด  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม สรางความตระหนัก ท่ีดีในสังคม กอเกิดอาชีพในอนาคต  

 



๖๔ 
 

   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

6.  งบประมาณ 

   จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน)  

7. ผูเกี่ยวของ 

 7.1 วิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน เกษตรอําเภอหางดง  มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม วิทยาลัยเกษตรสันปาตอง      

                   ศูนยประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงใหมและ เทศบาลตําบาลหารแกว 

 7.2  ครูประจาํชั้น/ครูประจําวิชา 

 

8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมท่ี 1.2 สรางพันธมิตรกับ เทศบาลตําบลหารแกวเพ่ือสรางเครือขายการประชาสัมพันธ 

ผูรับผิดชอบ: หัวหนาโครงการ นายอนุษา  ใหมศรี 

          • การมีสวนรวมของนักเรียน และบุคคลคนในชุมชนจะเกิดข้ึนไมได ถาหากโครงการนี้ไมไดรับการ

ประชาสัมพันธและการสื่อสารท่ีดี ดังนั้น การขอความชวยเหลือจากเทศบาลตําบลหารแกวในการประชาสัมพันธ 

เพ่ือสื่อสารใหคนในชุมชนและนอกชุมชนสนใจมาดูงานการจัดนิทรรศการ มาเลือกซ้ือผลิตภัณฑและการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ซ่ึงจะนํามาสูรายไดของโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 1.3: สรางการมีสวนรวมของชุมชน (มหาวิทยาลัยและองคกรในทองถ่ิน) 

ผูรับผิดชอบ: ผูบริหารโรงเรียน , หัวหนาโครงการ 

         • ขอความรวมมือ และความอนุเคราะห จากมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม วิทยาลัยเกษตรสันปาตอง 

สํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรตําบล  เพ่ือใหสงวิทยากร มาใหความรูกับนักเรียน ครู และคนในชุมชน มีการจัดทํา

หลักสูตรการฝกอบรมใหผูท่ีสนใจการสรางแนวทางวิชาชีพ ตามเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนเพ่ือความ

ยั่งยืน  และสามารถตอยอดในโครงการ รวมท้ังการจัดตั้งคณะกรรมโครงการอันประกอบไปดวย 

  ครู 4 ทาน 

นักเรียน 4 คน 

ผูปกครองและคนในชุมชน 4 ทาน 

ภาคเอกชนในทองถ่ิน 4 ทาน 

 



๖๕ 
 กลยุทธ 2: การจัดสรางหลักสูตรวิชาในโรงเรียน 

1. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 1 คานิยมหลัก 12 ประการ KPI1 รอยละนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดาน 
คานิยม 12 ประการ ในระดับดีข้ึนไป ในภาคการศึกษาท่ีผานมา 

2. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 2 คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 KPI 2 รอยละ 
ของนักเรียนท่ีไดคะแนนระดับดีเยี่ยม (เกรด4) จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคการศึกษาท่ีผานมา 

3. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 4 จิตสาธารณะ KPI 6 อัตราสวนชั่วโมงกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียน 
แตละคนใน 1 สัปดาห 

4. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 4 จิตสาธารณะ KPI 8 ผลสํารวจคุณภาพชีวิตดานจิตใจ รูปแบบของกิจกรรม 
ชมรม/ชุมนุม ท่ีโรงเรียนมีการดําเนินการ 

5. ตัวชี้วัดครู Outcome 1 การพัฒนาตนเองของครู KPI1 สัดสวนครูท่ีพัฒนาความรูเก่ียวกับเอกลักษณ 
ธุรกิจทองถ่ินของชุมชนเพ่ือนํามาถายทอดใหนักเรียน 

6. ตัวชี้วัดครู Outcome 2 การจัดการเรียนการสอน Child Centric KPI 3 สัดสวนจํานวนครูท่ีไดชี้แนะ
และสรางบันดาลใจแกนักเรียนจนเกิดเปนผลงานนวัตกรรม 

7. ตัวชี้วัดโรงเรียน Outcome 2 การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม KPI 3 การสรางเครือขายและการ
มีสวนรวม 

กิจกรรมท่ี 2.1 กิจกรรมหลักสูตรสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมสําหรับ เยาวชนคนรุนใหม ตามหลักเศรษฐกิจ 

                   พอเพียง สูสัมมาชีพ 

ผูรับผิดชอบ  : ผูบริหาร และคณะครู 

 

รายละเอียดกิจกรรมท่ี 2.1 

1. จัดทําหลักสูตรกิจกรรมหลักสูตรสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมสําหรับเยาวชนคนรุนใหม ตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักกางมุง การทําปุยหมักชีวภาพ  การเพาะเหด็นางฟา การปลูกแกวมังกรในบอ

ซีเมนต  การเลีย้งปลานิลน้ําดื่ม Watsrisawangขนมสรางอาชีพ  ผลิตภัณฑภายใต band  Watsrisawang

การตลาดออนไลน และ การผลิตเครื่องปนดินเผาโดยบูรณาการเขากับสาระวิชาหลัก  

คณิดศาสตร : การคิดคํานวณตนทุนการผลิต  การทํารายรับ – รายจาย กําไร  ขาดทุน     

  สังคม : การแบงบทบาทหนาท่ีของนักเรียนในโรงเรียนใหชัดเจน การแบงงานกันทําจะ 

                     สอดแทรกวิชาสังคมศึกษาเขากับกิจกรรมได โดยฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบตองานท่ี 

                     ไดรับมอบหมาย 



๖๖ 
 

ภาษาไทย : ทํารายงานเขียนบันทึก เขียนตามจินตนาการอาชีพท่ีฉันอยากทําในอนาคต 

วิทยาศาสตร การทําโครงงาน  

อังกฤษ  :  คําศัพทท่ีเก่ียวของ 

คุณธรรมจริยธรรม : โครงการนี้ในระยะยาวจะสรางรายไดเปนตัวเงินใหกับนักเรียน โรงเรียน 

                                    และชุมชน ดังนั้นการใหนักเรียนบริหารจัดการเงินดวยตนเองจะเปนการฝกให 

                                    เด็กมีความซ่ือสัตย มีคุณธรรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2. ประสานงานกับสํานักงานเกษตรอําเภอหางดง มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม วิทยาลัยเกษตรสันปาตอง      
ศูนยประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงใหม เทศบาลตําบาลหารแกว  และดําเนินการจัดหาวิทยากรมาสอน 

และฝกทักษะปฏิบัติ 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับใหเด็กนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูวิธีการทําดวยการ 
ปฏิบัติจริง 

4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานและจําหนายสินคาจากกิจกรรมของโครงการ 
 

กลยุทธ 3: การแปรรูปผลิตภัณฑและการตลาด 

1. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 1 คานิยมหลัก 12 ประการ KPI1 รอยละนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดาน
คานิยม 12 ประการ ในระดับดีข้ึนไป ในภาคการศึกษาท่ีผานมา 

2. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 2 คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 KPI 2 รอยละ
ของนักเรียนท่ีไดคะแนนระดับดีเยี่ยม (เกรด4) จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคการศึกษาท่ีผานมา 

3. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 4 จิตสาธารณะ KPI 6 อัตราสวนชั่วโมงกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียน
แตละคนใน 1 สัปดาห 

4. ตัวชี้วัดผูเรียน Outcome 4 จิตสาธารณะ KPI 8 ผลสํารวจคุณภาพชีวิตดานจิตใจ รูปแบบของกิจกรรม
ชมรม/ชุมนุม ท่ีโรงเรียนมีการดําเนินการ 

5. ตัวชี้วัดครู Outcome 1 การพัฒนาตนเองของครู KPI1 สัดสวนครูท่ีพัฒนาความรูเก่ียวกับเอกลักษณ
ธุรกิจทองถ่ินของชุมชนเพ่ือนํามาถายทอดใหนักเรียน 

6. ตัวชี้วัดครู Outcome 2 การจัดการเรียนการสอน Child Centric KPI 3 สัดสวนจํานวนครูท่ีไดชี้แนะ
และสรางบันดาลใจแกนักเรียนจนเกิดเปนผลงานนวัตกรรม 

7. ตัวชี้วัดโรงเรียน Outcome 2 การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม KPI 3 การสรางเครือขายและการ

มีสวนรวม 

 

กิจกรรมท่ี 3.1การสงเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 



๖๗ 
 

ผูรับผิดชอบ  

           1. นายธนวัฒน    จรรยเสง่ียม ผูอํานวยการโรงเรียน 

           2. นายอนุษา  ใหมศรี 

 

รายละเอียดกิจกรรมท่ี 3.1 

           1. คณะครู /บุคลากรภายในโรงเรียนประชุมเพ่ือวางแผนและ คัดเลือกนักเรียน ท่ีมีความสนใจเขารวม

กิจกรรมและรวมกลุมนักเรยีน   

           2. สรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชน ( วิทยากรทองถ่ิน /ปราชญชาวบาน )เชิญวิทยากรอบรมมา

ใหความรู เก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการตลาด  โดยผูอํานวยการโรงเรียนประสานงานกับ

เกษตรตําบล  วิทยาลัยเกษตรสันปาตอง  และ มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหมใหการสนับสนุนวิทยากรดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ การจัดทําตนแบบและบรรจุภัณฑ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

          3. ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีวางแผนไว สอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูโดยบูรณาการกิจกรรมกับ

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ฝกนักเรียนใหรูจักการลดตนทุนการผลิต และ ศึกษาความตองการสินคาในตลาดทองถ่ิน 

       4. ฝกนักเรียนใหรูจักการถนอมอาหาร การออกแบบผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ สวยงาม การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร และการตลาดเชน การแปรรูปผลิตภัณฑและการตลาด ไดแก การแปรรูปเห็ดนางฟา เปน ขาวเกรียบ

เห็ด  เห็ดสวรรค แหนมเห็ดนางฟา เปนตนการถนอมอาหารจากปลานิลสด เปนปลาแดดเดียว  หรือ ปลาเผา

เกลือ  การทําปุยหมักชีวภาพขายแกผูสนใจ  ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมคุณคาและราคาสินคาการเกษตรของนักเรียน  

(Product improvement)  

       5. หัวหนาโครงการ ประสานจุดจําจําหนาย  เพ่ือสงขาย ผลผลิตของโครงการจากกิจกรรม  และสวนหนึ่ง 

ใหนักเรียนนําไปจําหนาย ใหโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน คณะครู ผูปกครอง โดยจะแบงรายได 10 %ใหเด็ก

นักเรียน   

 

 

       6. ใหนักเรียนบันทึกผลการจัดเก็บขอมูล เชน  ตนทุน รายรับ  - รายจายของแตละผลิตภัณฑ ใหเปน

ปจจุบัน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห และนําเสนอผลงาน โดยใชคอมพิวเตอรในการสรางชิ้นงานในการเชื่อมโยง

องคความรูท่ีไดรับ  นักเรียนสรุปและประเมินผลกิจกรรม  รายงานผลการจัดกิจกรรม และ นําเสนอขอมูลเพ่ือ

ประชาสัมพันธ  โดยใช เทคโนโลยี  ICTและ การขอความชวยเหลือจากเทศบาลตําบลหารแกวในการ

ประชาสัมพันธ เพ่ือสื่อสารใหคนในชุมชนและนอกชุมชนสนใจมาดูงานการจัดนิทรรศการ มาเลือกซ้ือผลผลิตของ

กิจกรรม ซ่ึงจะนํามาสูรายไดของโรงเรียน 



๖๘ 
 

1.รอยละนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดาน
คานิยม 12 ประการ 

นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนดานคานิยม 
12 ประการ ทุกดานผานเกณฑอยูในระดับดี 
รอยละ 80  ข้ึนไป 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.รอยละของนักเรยีนท่ีไดคะแนนระดับดี
เยี่ยม (เกรด4) จากแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ51 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ิมข้ึนไม
นอยกวารอยละ 40 หรือนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยี่ยม                 
รอยละ 90 ข้ึนไป 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.จํานวนความมีสวนรวมกับชุมชนและ
สังคมของนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

ผูปกครองและคนในชุมชนใกลเคียงใหผล
แบบสอบถามวารับทราบเก่ียวกับกิจกรรมท่ีทํา
และมีประโยชน 

แบบสํารวจ/

แบบสอบถาม 

4.สัดสวนครูท่ีพัฒนาความรูเก่ียวกับงาน
อาชีพเพ่ือนํามาถายทอดใหนักเรียน 

มีจํานวนครูท่ีสามารถถายทอดความรูเก่ียวกับ
งานอาชีพของโครงการไมนอยกวา 50% ของ
จํานวนครูในโรงเรยีน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสํารวจ/

แบบสอบถาม 

5.สัดสวนจํานวนครูท่ีไดชี้แนะและสราง

บันดาลใจแกนักเรียนจนเกิดเปนผลงาน

นวัตกรรม 

มีจํานวนครูท่ีสามารถชี้แนะและสรางบันดาลใจ
แกนักเรียนจนเกิดเปนผลงานนวัตกรรมไมนอย
กวา 50% ของจํานวนครูในโรงเรียน 

แบบสํารวจ/

แบบสอบถาม 

6.สัดสวนจํานวนผูปกครองและคนใน

ชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน 

มีจํานวนผูปกครองและคนในชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมไมนอยกวา 50% ของจํานวนเด็ก
นักเรียน 

แบบสํารวจ/

แบบสอบถาม 

 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 - นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะท่ีสําคัญในยุคปจจุบัน 

          - นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา ดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 

          - นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 - นักเรียนไดแนวทางนอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

          - นักเรียนไดรับการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเด็ก และกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมท้ังเรียนรู การสราง 

            ประสบการณจริงสูสัมมาชีพในอนาคต  

        ลงชื่อ...................................................ผูรับผิดชอบ 

(นายอนุษา  ใหมศรี) 

ครู คศ.1 โรงเรียนวัดศรีสวาง 

       7. นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  มีความซ่ือสัตย  รูจักประหยัด  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  เกิดแนวทางการสรางอาชีพในอนาคต  

 



๖๙ 
 

ช่ืองาน: งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ: อนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาขอ 1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี1คุณภาพของผูเรียนขอ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางสาวจันทรา  เวียงจนัทร
..................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  การมีสุขภาพท่ีดีเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรกของคนไทย แตปจจุบันสถานการณปญหา
สุขภาพและสาธารณสุขไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุข
ภาวะท่ีไมถูกตองของบุคคลตลอดจนปญหาสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางสังคม ซ่ึงนับวันมีแนวโนมของ
ปญหาเหลานี้มีความรุนแรงข้ึน ท้ังโรคติดตอรายแรงอยางโรคโควิด-19 ท่ีทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพกาย จิตใจ 
สภาวะทางเศรษฐกิจสังคมเมืองและสังคมโลกเกิดวิกฤตการข้ันรุนแรง 
  ดังนั้น เพ่ือใหนักเรียนไดมีสุขภาพท่ีดี  ซ่ึงเปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็งดวยการเตรียม
ความพรอมเพ่ือปองกันปญหาสุขภาพและโรคตางๆ ตั้งแตแรกเริ่มเพ่ือใหนักเรียนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาวะ
การท่ีคุกคามตอสุขภาพได  โรงเรียนวัดศรีสวางจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
ใหมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  มุงเนนใหนักเรียนไดแสดงออกอยางเหมาะสมและหลีกเลี่ยงในสถานการณท่ีไมพึงประสงค 
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
  2.2  เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  เชิงปริมาณ 
    3.1  นักเรียนและบุคลากรรอยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกาย
อยาง สมํ่าเสมอ 
  3.2  นักเรียนและบุคลากรรอยละ 85 มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 
 
  เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน และบุคลากรมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มี
น้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนดําเนินการ 



๗๐ 
 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 

อุดหนุน

อ่ืน 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
-ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
- ยื่นเสนอโครงการ 
- แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

22- 28 มี.ค.
65 

  

ผอ. ธนวัฒน 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
 

ตลอดป
การศึกษา 
256๕ 

4,000 
 

นางสาวจันทรา  
เวียงจันทร 
และคณะครู 

1) หนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 
- อย.นอย 
- กิจกรรมน้ําดื่ม น้ําสะอาด 
- หองพยาบาล(ยา  และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ) 
- กิจกรรมควบคุมและปองกันโรค  
-กิจกรรมแปรงฟน/กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน- อาหารเสริมนม 
- กิจกรรมชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง เทียบตามเกณฑ มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวง สาธารณสุข 
-  กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบ  
เก่ียวกับการเห็นและการไดยินปละ 1 ครั้ง 
2) วัยใสสูวัยทีน(ทูบีนันเบอรวัน) 
3) โรงเรียนสีขาวตานยาเสพติด 
4) บริการงานอนามัยและหองพยาบาล 
5) การวัดสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมเตนเพ่ือสุขภาพ 

 

  

 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 

-ประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย 

มี.ค.6๖   

 

 

นางสาวจันทรา  

เวียงจันทร 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

มี.ค.6๖   นางสาวจันทรา  

เวียงจันทร 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤษภาคม 256๕ - มีนาคม 256๖ 
6.  งบประมาณ 
  งบประมาณท้ังสิ้น ๑๐,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
  ครูประจําชั้น 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ดานปริมาณ 

1.  รอยละ 85 ของนักเรียนและบุคลากรมีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ         

2.  รอยละ 85 ของนักเรียนและบุคลากรมีน้ําหนัก สวนสูง

และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

 

การสังเกต 

การทดสอบ 

สมรรถภาพ 

 

-แบบสังเกต 

 

-แบบบันทึก 

 

ดานคุณภาพ 

นักเรียนและบุคลากร มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย 

และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูงและ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

 

-สรุปผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ 

 

-แบบประเมิน 

โครงการ 

 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  1.  นักเรียน และบุคลากรมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
  2.  นักเรียน และบุคลากรมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ   ..............................................ผูรับผดิชอบ 
           (นางสาวจันทรา  เวียงจนัทร) 
                                           ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดศรีสวาง 

 
 
 
 

 



๗๒ 
 

ช่ือแผนงาน: งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ: สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ: 1. นางสาวสกาวเดือน  รัตตะใส 2. นายอนุษา   ใหมศรี 3. นายธนพัฒน  สมบูรณ 

……………………………………………………………………………...................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธเปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนําหลักธรรมมาประยุกตใชในการ
พัฒนาผูเรียน โดยใชปญญาในการดํารงชีวิต การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียน การพัฒนาผูเรียนรอบดาน 
โดยใหผูเรียนไดศึกษา ปฏิบัติ อบรม ท้ังศีลและวินัยในการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม การพัฒนาจิตใจท่ีมีคุณภาพ  สมรรถภาพ 
ท่ีตั้งม่ัน เขมแข็ง สงบสุข มีปญญาในการคิดแกปญหาท่ีแยบคาย  
 การพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เพ่ือออกไปเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
และชุมชน ในภาวะท่ีสังคมตองการคนดีมีคุณธรรม นําความรูอันเปนการสรางคนดีใหสังคมตอไป 
 โรงเรียนวัดศรีสวางเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักในเรื่องนี้ จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธข้ึนมา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนอยางบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตท่ีมี
ลักษณะ “สอนใหรู  ทําใหดู อยูใหเปน” 
 
2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน และครอบคลุม 

2.2 บุคลากรในโรงเรียนรวมกันพัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการพัฒนา 
โรงเรียนวิธีพุทธ 

 2.3 ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีลักษณะ กิน อยู ดู ฟง เปน และดําเนินชีวิตอยางมี ความสุข 
 2.4 โรงเรียน วัด ชุมชน ไดรบัการพัฒนาและเกิดความสมานฉันท  ในการพัฒนาโรงเรียน 
และสังคมอยางตอเนื่อง 
 
3. เปาหมาย ดานปริมาณและดานคุณภาพ 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณลักษณะ กิน ดู อยู ฟงเปน สามารถดําเนินชีวิตอยางมี 
ความสุขตามแนววิธีพุทธ รอยละ 90 ข้ึนไป 

2. นักเรียนท่ีผานการประเมิน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค รอยละ 90 ข้ึนไป 
 3. โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากชุมชนและผูท่ีเก่ียวของ ทําใหสมาชิกใน 
โรงเรียน บาน ชุมชน เปนคนดีไมยุงเก่ียวกับอุบายมุข 
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4. วิธีดําเนนิการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
วัน เดือน 

ป 
ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
-ประชุมและจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
 

ก.ค.65 
 
 
 

 
 

200 

 
 
- 

 
ครูสกาวเดือน 
และคณะกรรมการ 
 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
ดําเนินการตามโครงการ 
- ประชุมชี้แจงใหผูปกครองเพ่ือขอความรวมมือ 
- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหสอดคลองกับแนววิถี
พุทธ 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมชุมนุมและ 
จิตอาสา 
-จัดคายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
- การแขงขันตอบปญหาธรรมะ และแขงขันสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ 
 -กิจกรรมอบรมจรยิธรรมประจําสัปดาห 
- กิจกรรมนั่งสมาธิ กอนเรียนภาคเชาและบาย 
-กิจกรรมโฮมรูม 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
- กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และวันสําคัญ
ทาง ศาสนา  
-กิจกรรมการฝากออมทรัพยของนักเรียน 
- สวมชุดขาวทําบุญตักบาตรวันพระ 
-สอบธรรมศึกษา 
-การสรางนวัตกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมธรรมะบรรยาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.65-
มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
ผอ.ธนวัฒน จรรยเสง่ียม 
คณะครูโรงเรียนวัดศรี
สวาง 
 
 
ครูสกาวเดือน 
คณะครูโรงเรียนวัดศรี
สวาง 
คณะครูทุกคน 
ครูสกาวเดือน 
ครูสกาวเดือน  
 
ครูลัคนาและคณะครู 
 
 ครูสกาวเดือนและคณะ
คร ู
ครูสกาวเดือน และคณะ
คร ู

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการ  

 
ต.ค.65, 
มี.ค.66 

 
300 

 
- 

 
ครูสกาวเดือน 
คณะครูทุกคน 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
-สรปุ  
-ประเมินผล   
-รายงานผล 

 
 

มี.ค.66 

 
 

500 

 
 
- 

 
ครูสกาวเดือน 

รวม  5,000 -  
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กรกฎาคม  2565 – มีนาคม 2566 
 
6.  งบประมาณ 
 6.1 งบอุดหนุนรายหัว 5,000 บาท 
 
7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 

7.1  โรงเรียน 
 7.2   วัด 
 7.3   ชุมชน 
 7.4  กลุมโรงเรียน  

7.5 องคกรในชุมชน 
7.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

 
8.ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
 
ดานปริมาณ 
1.นักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณลักษณะ กิน ดู อยู ฟงเปน 
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามแนววิธีพุทธ รอยละ 90 
2.นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รอยละ 90 
 

 
 

สังเกต 
 

ประเมินคุณลักษณะ 

 
 

แบบสังเกต 
 

แบบประเมิน 

ดานคุณภาพ  
  โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากชุมชนและผูท่ี
เก่ียวของ ทําใหสมาชิกในโรงเรียน บาน ชุมชน เปนคนดีไมยุง
เก่ียวกับอบายมุข 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนมีเปาหมาย ในการพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน และครอบคลุม 
   2. ทุกฝายท่ีเก่ียวของตางตระหนักและรวมกันพัฒนาโรงเรียน 

3. บุคลากรในโรงเรียนรวมกันพัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการพัฒนา 
โรงเรียนวิธีพุทธ 

 4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีลักษณะ กิน อยู ดู ฟง เปน และดําเนินชีวิตอยางมี ความสุข 
 5. โรงเรียน วัด ชุมชน ไดรับการพัฒนาและเกิดความสมานฉันท  ในการพัฒนาโรงเรียน 
และสังคมอยางตอเนื่อง 
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ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ 

                                             (นางสาวสกาวเดือน  รัตตะใส)       
                       ตําแหนง ครู คศ.2 
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โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนาร ี

แผนงาน  งานบริหารวิชาการ  ปการศึกษา 2565 

ช่ือโครงการ   สงเสริมพัฒนาผูเรยีนลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดศรสีวาง 

ลักษณะโครงการ : โครงการตอเน่ือง 

สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

             1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานท่ี  1 คณุภาพผูเรียน  1.2  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   
ผูรับผิดชอบโครงการ:      1. นายธนพล  ซึมกลาง 2. นายประเสริฐ ปนแกว 3. นายธนพัฒน สมบูรณ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือ-เนตรนารีจดัเปนหน่ึงในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนท่ีถูกกําหนดไวในหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและศรัทธาในความดี มสีวนรวมสนับสนุนโครงการรอยลานความดี หน่ึงรอยสามปลูกเสือ
ไทยซึ่งมีความเนนย้ําเรื่องระเบียบวินัย ตานภัยยาเสพติด สงเสรมิจิตอาสาตลอดจน มีการพัฒนาผูเรียนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ
สติปญญาสงเสริมใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ซึ่งมุงสูประชาคมอาเซียนในป  

การสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะตางๆ  มวลประสบการณ จากการเขารวมกิจกรรมตางๆ  การฝกฝน
ตนเอง  การปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามท่ีดีจะสงผลใหเยาวชนเปนคนดขีองประเทศชาต ิ

 

2.  วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีพัฒนาการท้ัง 8 ประการ รางกาย จิตใจ สติปญญา ศลีธรรม  และอารมณ มีสวน

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม อนุรักษธรรมชาติพลังงานไดอยางเต็มท่ีมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีดีเปนประโยชนตอสังคม
และสวนรวม 

2.  เพ่ือใหเยาวชนไดรวมกิจกรรมตาง ๆ ตามโอกาส  เพศ และวัยท่ีเหมาะสมอีกท้ังไดรับประสบการณ  ท้ังโดยทางตรงและ
ทางออมในการฝกฝนตนเอง 

3.  เพ่ือพัฒนาสงเสริมเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรยีนวัดศรีสวาง 

 

3.  เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

1.  เยาวชนซึ่งเปนลูกเสือ – เนตรนารีไดรับความรู จํานวน  152 คน และผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรอย
ละ   90  ในปการศึกษา 2565 

2.  เยาวชนซึ่งเปนลูกเสือ –  เนตรนารีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดตามคณุลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนวัดศรี
สวาง และผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในเกณฑท่ีด ี รอยละ 90 ข้ึนไป 

 

เชิงคุณภาพ 

1.  เยาวชนซึ่งเปน ลูกเสือ – เนตรนารไีดรับการพัฒนาท้ังดานความรูและประสบการณจากกิจกรรมตาง ๆตามวัยและโอกาส
อันเหมาะสม 

2.  เยาวชนซึ่งเปน ลูกเสือ – เนตรนารีไดเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุขมีพฤติกรรมการแสดงออกเปนไปในทางบวกเปนท่ี
ยอมรับของคณะครผููปกครอง ตลอดจนผูเก่ียวของ 

 

4.  ลักษณะของโครงการ 

เปนโครงการตอเน่ือง 

 สอดคลองกับกลยุทธท่ี 1 

สอดคลองกับมาตรฐานสพฐ.ท่ี..1.- 2. 3 ,4 ,5  ,6 ,7,8, 

ตัวบงช้ีท่ี สามารถบูรณการไดทุกมาตรฐาน 

รองรับมาตรฐาน smart    school    ดาน นักเรียน 

 



๗๗ 
 

 5.  วิธีดําเนินการ 

โครงการสงเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนลูกเสือ  -  เนตรนาร ี ไดจัดแบงกิจกรรมตางๆตามความสามารถของลูกเสือ
ประเภทตาง ๆคือ ลูกเสือสาํรอง  ลูกเสือสามญั  เนตรนารีสามัญ  ลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตรนารสีามัญรุนใหญดังน้ี 

1.      กิจกรรมเขาคายกลางวันลูกเสือสํารอง (day camp) 

2.      กิจกรรมวันสถาปนาคณะลกูเสือแหงชาติ 1 กรกฎาคม  2565 

3.      กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา 25  พฤศจิกายน  2565 

4.      กิจกรรมเดินทางไกลอยูคายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

5.      กิจกรรมเดินทางไกลอยูคายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ   เนตรนารีรุนใหญ 
6.      กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในโอกาสตางๆ หรือ  ในวันสําคัญของชาติ 
7.      กิจกรรมลูกเสืออ่ืนๆเชนการชุมนุมลูกเสือระดับเครือขายพัฒนาการศึกษากลุมโรงเรียน การชุมนุมลูกเสือระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา การชุมนุมลูกเสือระดับประเทศ  การชุมนุมผูบังคับบัญชาลูกเสือ การรวมโครงการอบรมวิชานายหมูลูกเสือและการ
อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบ้ืองตน  และข้ันความรูช้ันสูง 

แนวทางการดําเนินงานของกิจกรรมตางๆจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและปฏิบัติงานตามวันเวลาและสถานท่ี
ตามความเหมาะสมซึ่งมีการประชุมรวมกันระหวางคณะครตูัวแทนผูปกครองและผูเก่ียวของหลายฝาย  ทุกกิจกรรมเมื่อดาํเนินการ
สําเรจ็จะติดตามผลและประเมินผลตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานโดยเร็ว  หากมีปญหาจะดําเนินการแกปญหาอยางรอบคอบ
รวดเร็ว 

ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ เดือนพฤษภาคม  คณะครูทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ / กิจกรรม 

2.1 กิจกรรมเขาคายกลางวันลูกเสอืสํารอง 

2.2 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ 

2.3 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา 

2.4 กิจกรรมเดินทางไกลอยูคายพักแรมและ

สอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

2.5 กิจกรรมเดินทางไกลอยูคายพักแรมและ

สอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตร

นารีสามัญรุนใหญ 

2.6 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในโอกาสตางๆ

หรือในวันสําคัญตางๆ 

 

 

2.7 กิจกรรมลูกเสือตางๆ 

 

เดือนกรกฎาคม 

 

เดือนพฤศจิกายน 

เดือนมกราคม 

 

 

เดือนมกราคม 

 

เดือน พ.ค.65 ถึง

เดือน มี.ค.66 

 

 

 

 

 

2,000 

 

4,000 

 

4,000 

 

ครูธนพลและคณะครูทุกคน 

ครูธนพลและคณะครูทุกคน 

ครูธนพลและคณะครูทุกคน 

ครูธนพลและคณะครูทุกคน 

 

ครูธนพลและคณะครูทุกคน 

 

ครูธนพลและคณะครูทุกคน  

 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

เดือน พ.ค.65 ถึง

เดือน มี.ค.66 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือตาม

ผูบริหารกําหนดกําหนด 

3. ข้ันประเมินผล   ผูรับผิดชอบ 

 

6. งบประมาณ 

          6.1 จากงบประมาน  10,000  บาท   
          6.2 ผูสนับสนุนท่ัวไป ผูปกครอง 
 

 7. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

สามารถบูรณการไดทุกมาตรฐาน สอบถาม   สังเกตพฤติกรรม, ประเมิน

ตามสภาพจริง 

แบบสอบถาม  แบบสังเกต   แบบ

ประเมินตามสภาพจริง 

 8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ทุกกิจกรรมผูเรยีนจะไดรับความรู ไดใชความสามารถ ทักษะตางๆ    คิดเปน    ทําเปน   แกปญหาเปน ใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุขมีการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณอยางตอเน่ืองตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาต ิ

 

       ลงช่ือ    ผูเสนอโครงการ 

        ( นายธนพล  ซึมกลาง ) 
             ครู อันดับ คศ.3 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ช่ือแผนงาน  :งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ:วันสําคัญ 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน  
                                           การศึกษาขอ1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียนขอ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางใกลรุง   เตปา  และคณะครู 

………………………………………………............................................................................................................. 
1.หลักการและเหตุผล 
            ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเจริญรุงเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแตอดีต มีวันสําคัญตางๆ 
มากมาย ท่ียึดถือปฏิบัติมาชานานสืบทอดกันมา แตปจจุบันความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัตถุสง
ผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม คนสวนใหญขาดความสนใจและไมเห็นความสําคัญขาดจิตสํานึกในการเปน
ผูใหเพราะในสังคมไทยปจจุบันเปนสังคมแหงการแขงขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกไดงาย 
 โรงเรียนวัดศรีสวางจึงไดจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติข้ึน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูคุณคาการรักษาไวซ่ึง
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย  ดํารงไวซ่ึงประเพณีและภูมิปญญาไวโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทํากิจกรรม
ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชในการดําเนินชีวิต ประจําวัน ทําใหมี
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนรากฐานในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติใหมีความสันติสุข เจริญรุงเรืองสืบไป 
 
2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาละ 
                   พระมหากษัตริย 

2.2 เพ่ือใหคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีสวนรวมในการดํารงไวซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม 
      รักความเปนไทย 

 2.3 เพ่ือใหนักเรียนไดรูจากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษาการเรียนรูและสรางจิตสํานึกในการรัก 
                   ทองถ่ินและประเทศชาติ 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1.คณะครู บคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนรอยละ  80 เขารวมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ 
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักเห็นความสําคัญและความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ตลอดจนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและไดมีสวนรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
 
 
 
 
 
4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
วัน เดือน 

ป 
ทีปฏิบัติ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 
อุดหนุน
อ่ืนๆ 



๘๐ 
 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
1.1ประชุมและจัดทําโครงการ 
1.2 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.3 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

17 พ.ค.65 
 

 

 
 

 
 

ผอ.ธนวัฒน และ 
นางใกลรุง  เตปา 
 
 

2.ข้ันดําเนินการ (D. Do)ดําเนินการตามโครงการ 
2.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐ 
2.2 วันภาษาไทย วันสุนทรภู 
2.3 วันแมแหงชาติ 
2.4 วันวิทยาศาสตรนอย(อนุบาล) 
2.5 วันวิทยาศาสตรแหงชาติ 
2.6 English  Day  Camp 
2.7 วันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ 
2.8 วันปยมหาราช 
2.9 วันข้ึนปใหม 
2.10 วันเด็กแหงชาติ 
2.11 วันสําคัญทางศาสนา 
2.12 วันลอยกระทง 
2.13 งานปจฉิมและงานประจําป 
2.14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ 
       ร.10 
2.15 วันไหวครู 

 
มิ.ย.65- 
เม.ย..66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,00

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 นางณัฐพร 
2,2 นางสาวอังศุมาลิน 
2.3 นางสาวสกาวเดือน 
2.4นางนวนัฏ,นางอิศราภรณ 
2.5นายธนพัฒน 

2.6นางใกลรุง 
2,7 นางสาวลักขณา 
2.8 นายธนพล 
2.9 นางอิศราภรณ 
2.10 นางวันทนีย 
2.11 นายอนุษา 
2.12 นายธนพัฒน นายประเสริฐ 
2.13 นางอัญชณาและนายอนุษา 

2.14  นางนวนัฎ  อินปน 
2.15 นางสาวจันทรา นายมณฑล 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการ  

มี.ค.66  
- 

 
- 

ครูใกลรุง 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

 
มี.ค.66 

 
- 

 
- 

 
ครูใกลรุง 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปการศึกษา 2565 ( 17  พฤษภาคม 2565 -  31  มีนาคม 2566) 
6.  งบประมาณ 
 6.1  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ   20,000 บาท 
7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 
7.1  โรงเรียน 
 7.2   วัด 
 7.3   ชุมชน 
 7.4  กลุมโรงเรียน  
           7.5องคกรในชุมชน 
           7.6สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  4 
  8.ระดับความสําเร็จ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

เชิงปริมาณ 
1.รอยละของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเขารวม
กิจกรรม(รอยละ80ของผูเขารวมกิจกรรม) 
 

 
1.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ  
1.รอยละของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนกั
เห็นความสําคัญและความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ตลอดจนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม
และไดมีสวนรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 

 
2.ตรวจสอบการ
รายงานการ
ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 

 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
 5. โรงเรียนวัดศรีสวางเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 

ลงชื่อ                          ผูรับผิดชอบ 
(นางใกลรุง  เตปา)                                                

ครู ค.ศ.3 โรงเรียนวัดศรีสวาง 
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ช่ืองาน  : งานวิชาการ 
ช่ือโครงการ : โครงการกีฬานักเรียน ปการศึกษา 2565  
ลักษณะโครงการ : โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                           การศึกษา ขอ 1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
                           กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ขอ1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
                                                            ของผูเรียน 
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  1. นายธนพล  ซึมกลาง 2. นายประเสริฐ ปนแกว 3. นายธนพัฒน สมบูรณ  
……………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการเหตุผล 
 การเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาจะสมบูรณยิ่งข้ึน   ก็ตอเม่ือนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม 
ทางการพลศึกษา อาทิเชน  การแขงขันกีฬา   เพราะกีฬานอกจากจะไดรับประโยชนจากการพัฒนา  ทักษะทางดาน
กีฬาแลว  ยังสงเสริมใหสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณข้ึนอีกท้ังยังเปนการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม   สรางความ
สามัคคี   รักสถาบันตนเองแกนักเรียนและรักการออกกําลังกาย เปนประจํา  อยางยั่งยืน  สงผลใหสามารถศึกษาเลา
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหเปนผูท่ีมีศักยภาพท้ังทางรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  และอยูรวมกับ
บุคคลอ่ืนไดในสังคมอยางมีความสุข 
2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสรางภูมิคุมกันสิ่งเสพติดแกนักเรียน 

2.  เพ่ือสรางความสามัคคีภายในสถาบัน  รูจักการทํางานเปนทีม 
3.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมอันพึงประสงคมีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  ในการอยูรวมกันในสังคมได

เปนอยางดี 
4.  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะและประสบการณทางกีฬา ใหมีมาตรฐาน เพ่ือเปนตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ดานปริมาณ 
1.  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  สามารถทํางานรวมกันเปนอยางดีและสําเร็จลุลวง 

ตามเปาหมาย คิดเปนรอยละ 95 
2.  นักเรียนตัวแทนของคณะสีตางๆ  ทุกคนไดรวมแขงขันกีฬา - กรีฑา  และแสดงออกอยางเต็มท่ี 

เต็มความสามารถ คิดเปนรอยละ 95 
 ดานคุณภาพ  

1.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
โดยการเลนกีฬา และออกกําลังกาย 

2.  ไดนักกีฬา - กรีฑา  ตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 
 

4. วิธีดําเนินการและข้ันตอนดําเนินการ 
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กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 

อุดหนุน

อ่ืนๆ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบงานใน

หนาท่ีตางๆ 

พ.ค. 65 - - นายธนพล 

2.  จัดใหมีการฝกซอมกีฬาในตอนเย็นของทุกวัน

จันทร – วันศุกร เดือนมิถุนายนเปนตนไป 

มิ.ย.65–ม.ค.66 - - นายธนพลและ

คณะครู 

3.  จัดเตรียมอุปกรณ สถานท่ีใชในการฝกซอม พ.ค.65 5,000 - นายธนพล 

4.  ประชุมคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีควบคุมนักกีฬา

ไปทําการแขงขัน 

มิ.ย.65 - - นายธนพลและ

คณะครู 

5.  ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาทุกประเภทตาม 

สูจิบัตรการแขงขัน 

พ.ย.65 5,000  นายธนพลและ

คณะครู 

6. ข้ันประเมินผล มี.ค.65   นายธนพล   

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 

6.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน )  

7.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  รอยละ 95 ของ คณะครู

บุคลากรทางการศึกษานักเรียน  

สามารถทํางานรวมกันเปนอยางดี

และสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

สอบถาม    

สังเกตพฤติกรรม 

ประเมินตามสภาพจริง 

แบบสอบถาม  

 แบบสังเกต   

แบบประเมินตามสภาพจริง 

2.  รอยละ 95 ของนักเรียน

ตัวแทนของคณะสีตางๆ  ไดรวม

แขงขันกีฬา - กรีฑา  และ

แสดงออกอยางเต็มท่ีเต็ม

ความสามารถ  

สอบถาม    

สังเกตพฤติกรรม 

ประเมินตามสภาพจริง 

แบบสอบถาม  

 แบบสังเกต   

แบบประเมินตามสภาพจริง 
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3. คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียนรูจัก

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4.  ไดนักกีฬา - กรีฑา  ตัวแทนของ

โรงเรียนเขารวมการแขงขันในระดับ

ท่ีสูงข้ึน 

8. ผลท่ีคาดวาไดรับ  

1. พัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสรางภูมิคุมกันสิ่งเสพติดแกนักเรียน 
2.  สรางความสามัคคีภายในสถาบัน  รูจักการทํางานเปนทีม 
3.  ปลูกฝงคุณธรรมอันพึงประสงคมีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  ในการอยูรวมกันในสังคมไดเปน

อยางดี 
4.  นักเรียนมีทักษะและประสบการณทางกีฬา ใหมีมาตรฐาน เพ่ือเปนตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 

 

ลงชื่อ    ผูรับผิดชอบ 
       ( นายธนพล  ซึมกลาง ) 
                               ครู อันดับ คศ.3 
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ช่ือแผนงาน : วิชาการ  
ช่ือโครงการ : สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการตอเนื่อง 

สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธท่ี  3  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สนองกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี : กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิต 
                                                         ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
                                                  ขอ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
                                           มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                                                  ขอ 2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  1. นายธนพัฒน  สมบูรณ , นายอนุษา     ใหมศรี 

1. หลักการเหตุผล 
ระบบการปกครองของประเทศไทย มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย สถานศึกษาเปนสังคมแรก 

ท่ีผูเรียนไดมีโอกาสใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน ในจํานวนคนหมูมาก จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาตองฝกใหผูเรียนรูจัก
ประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 7 บัญญัติไววา ใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงจิตสํานึกท่ีถูกตองเ ก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ           
หมวด4 มาตรา23(1) ความรูเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแกครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยเพ่ือปลูกฝงใหเด็กเปนบุคคลท่ีดีของการ
เปนประชาธิปไตยอยูในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไวในสังคมดวยความสมัครใจ จริงใจ ทาง
สถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนทุกคนในสถานศึกษาไดเรียนรูและนําวิถีประชาธิปไตย ไป
ใชในชีวิตประจําวันตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เปนท่ียอมรับของสังคม เปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีการ     
              ปกครองระบอบประชาธิปไตย    

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนฝกการทํางานรวมกัน รูจักปรับตัวเขากับผูอ่ืนได รูจักเสียสละ ตรงตอเวลา  
              รับผิดชอบตอตนเองรูจักใชเหตุผล มีความเขาใจ และเคารพในความคิดของผูอ่ืน มีนิสัยความเปนผูนํา  
              และผูตามท่ีดี จากการเรียนรูวิถีการทางประชาธิปไตย 

3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง และมีความรูจากประสบการณมากยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมตางๆ 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. ผูเรียนไดเรียนรูมีความรูจากประสบการณรอยละ 80 

 2. ผูเรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสรางสรรครอยละ 80  
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 3. ผูเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เปนท่ียอมรับของสังคม เปนแบบอยางท่ีดี รอยละ 80 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  ผูเรียนไดรับฝกการทํางานรวมกัน ปรับตัวเขากับผูอ่ืนได เสียสละ ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง  

มีเหตุผล มีความเขาใจ และเคารพในความคิดของผูอ่ืน เปนผูนํา ตามท่ีดี รอยละ80 

 

4. วิธีดําเนินการแล/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว อุดหนุนอ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 

-ประชุมและจัดทําโครงการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร

งบประมาณ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  

 

พ.ค. 2565 

 

 

 

 

200 

 

 

- 

 

 

นายธนพัฒน  

สมบูรณ  

,คณะกรรมการ 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 

ดําเนินการตามโครงการ 

1.  ทําความสะอาดเขตพ้ืนท่ี 

2.  กิจกรรมตามปฏิทินวิชาการ 

3.  คณะกรรมการสภานักเรียน   

 

 

ก.ค. 2565                         

- มี.ค.2566 

 

 

5,000 

 

 

- 

 

 

นายธนพัฒน  

สมบูรณ  

,คณะกรรมการ 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 

-ประเมินผลโครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

มี.ค. 2566 

 

500 

 

- 

 

นายอนุษา ใหมศรี 

,คณะกรรมการ 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

 

มี.ค. 2566 

 

300 

- นายอนุษา ใหมศรี 

,คณะกรรมการ 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 กรกฎาคม 2565 – มีนาคม  2566 
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6.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น    6,000     บาท  

7.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ผูเรียนไดเรียนรูมีความรูจากประสบการณรอยละ 80 1. บันทึกการเขา

รวมกิจกรรม 

 2. ประเมินความ

พึงพอใจ 

 3. บันทึกการ

ประชุม 

1. แบบบันทึก

การเขารวม 

กิจกรรม 

2. แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

3. บันทึกการ

ประชุม 

2.ผูเรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสรางสรรครอยละ 80 

3.ผูเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เปนท่ียอมรับของสังคม เปน

แบบอยางท่ีดี รอยละ 80 

4.ผูเรียนไดรับฝกการทํางานรวมกัน ปรับตัวเขากับผูอ่ืนได เสียสละ   

ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง มีเหตุผล มีความเขาใจ และเคารพใน

ความคิดของผูอ่ืน เปนผูนํา ตามท่ีดี รอยละ80 

 

8. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 1. ผูเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เปนท่ียอมรับของสังคม เปนแบบอยางท่ีดี  

2. ผูเรียนไดรับฝกการทํางานรวมกัน ปรับตัวเขากับผูอ่ืนได เสียสละ ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง             

              มีเหตุผล มีความเขาใจ และเคารพในความคิดของผูอ่ืน เปนผูนํา ตามท่ีดี  

3. ผูเรียนไดเรียนรูมีความรูจากประสบการณมากยิ่งข้ึน 

4. ผูเรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมตางๆ 

 
      

 ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบ 
                                                  (นายธนพัฒน  สมบูรณ)       

                      ตําแหนง ครู คศ.3 
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ช่ือแผนงาน: งานบริหารวิชาการ 

ช่ือโครงการ: โครงการเสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย 

ลักษณะโครงการ: โครงการใหม 

สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

         กลยุทธท่ี  2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  

สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย: มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

     มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ: 1. นางอิศราภรณ  ทิพยวงค 
2.นางนวนัฏ  อินปน  

          3. นางวันทนีย  ใจคํา 
...................................................................................................................................................................  
1. หลักการเหตุผล 

การพัฒนามมนุษยยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองเริ่มตั้งแตปฏิสนธิ  โดยเฉพาะในชวงปฐมวัยซ่ึงเปนรากฐาน
ของการพัฒนา  เปนการพัฒนาคุณภาพมนุษยท่ียั่งยืนและปองกันปญหาสังคมในระยะยาว  โดยเนนครอบครัวเปน
แกนหลักในการพัฒนาเด็ก การใหชุมชนและสังคมเปนฐานท่ีมีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนาเด็กทุกข้ันตอน    
จากแนวคิดเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยดานการพัฒนาการเด็กไดแสดงวา  ปจจัยแวดลอมและการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม
สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษยได  เปนชวงเวลาท่ีสําคัญและ
จําเปนท่ีสุดในการพัฒนาสมอง  ในหลายประเทศลวนมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงจะเริ่มตนจากเด็ก  
โดยเฉพาะในชวงแรกเกิด – 5  ป  ซ่ึงเปนชวงท่ีเริ่มมีการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว  ท้ังทางดานรางกาย  
อารมณจิตใจ  สังคม  และสติปญญา  เด็กวัยนี้ตองไดรับการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม  มีการตอบสนองความตองการข้ัน
พ้ืนฐาน  และมีการสงเสริมพัฒนาการท่ีดีในแตละดาน  จะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพในอนาคต ซ่ึง
พัฒนาการเด็กเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายดานผสมผสานกัน  โดยพัฒนาการทุกดานไมวาจะเปนดานรางกาย  
อารมณจิตใจ  สังคมและสติปญญา  ลวนมีความสําคัญและเก่ียวของสัมพันธกันหมด   เชน  เด็กท่ีมีรางกายแข็งแรง
สมบูรณมักเคลื่อนไหวคลองแคลว  สามารถชวยเหลือตนเองได  มีอารมณแจมใส  รูจักควบคุมอารมณ  เขากับผูอ่ืนได
ดี  และมีความสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว  ในทางตรงกันขามเด็กท่ีมีสุขภาพไมดี  มักประสบปญหาดานการเจริญเติบโต
ของรางกายลาชา  หรือหยุดชะงักชั่วขณะ  อารมณหงุดหงิดงาย  มีอาการเศราซึม  ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยาก  และ
ขาดสมาธิในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ   ซ่ึงจากการสํารวจพัฒนาการเด็กไทย  พบวา  เด็ก  0 – 5 ป  มีพัฒนาการชากวา
รอยละ 30  หรือประมาณ  4  ลานคน  นอกจากนี้ยังพบวา  ผูปกครองเด็ก  กวารอยละ  70 ยังขาดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการประเมินพัฒนาการ  และกระตุนพัฒนาการเด็กในดานตาง ๆ  

 

 

 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  จึงเนนกระบวนการเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนาความ
พรอมท้ัง 4 ดาน  ไดแก  ดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม และสติปญญาใหกับเด็ก  แตผูปกครองสวนใหญยังขาด
ความรูความเขาใจในการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก  ยังคงมุงเนนใหลูกหลานไดเรียน เขียน  อานหนังสือ  โดยไม
คํานึงถึงพัฒนาการดานความพรอม  เพ่ือเปนการสรางความเขาใจ  ความสัมพันธอันดีระหวางคุณครู  โรงเรียน และ



๘๙ 
 

ผูปกครอง เพ่ือสงเสริมทักษะในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหกับผูปกครอง  และผูปกครองจะไดรวมดวยชวยกันกับทาง
โรงเรียนสงเสริมใหเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ัง  4  ดานอยางเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวุฒิภาวะ  จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือใหผูปกครองเด็กปฐมวัยมีมีความรู  ความเขาใจ  สามารถนําความรูจากการอบรมเรื่องการ

เสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย  ไปปฏิบัติได 

  2.2 เพ่ือครปูฐมวัยมีความเขมแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูปกครองและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

  2.3 เพ่ือใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาทุกดานเต็มศักยภาพ  และถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

          3.1.1  รอยละ 85 ของผูปกครองเด็กปฐมวัยมีมีความรู  ความเขาใจ  สามารถนําความรูจากการอบรมเรื่อง

การเสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย  ไปปฏิบัติได 

  3.1.2  รอยละ 85 ของครูปฐมวัยมีความเขมแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูปกครองและพัฒนาเด็กปฐมวัย

อยางมีคุณภาพ 

  3.1.3  รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทุกดานเต็มศักยภาพ  และถูกตองตามหลักวิชาการ 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู  ความเขาใจ  สามารถนําความรูจากการอบรมเรื่องการ 

เสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย  ไปปฏิบัติได 

  3.2.2 ครูปฐมวัยมีความเขมแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูปกครองและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

  3.2.3 เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทุกดานเต็มศักยภาพ  และถูกตองตามหลักวิชาการ 

  3.2.4 ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรอยละ  85 มีความพึงพอใจในโครงการระดับปาน

กลางข้ึนไป 

 
 
4.วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 

อุดหนุน

อ่ืน 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 

- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เม.ย.2565   ผอ.ร.ร. 

- ยื่นเสนอโครงการ     นางอิศราภรณ 
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- แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 

- จัดซ้ือ จัดหา จัดทําเอกสาร  วัสดุ-อุปกรณ  เพ่ือ

ประกอบการอบรม 

- ออกหนังสือเชิญผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลเขารวม

กิจกรรมบรมเสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย 

- ออกหนังสือเชิญวิทยากรใหความรูแกผูปกครอง

กิจกรรมอบรมเสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย 

( คุณหมอ  รพ.สต. / ผูมีประสบการณดานการอบรม

ดูแลเด็กปฐมวัย )  

- จัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็ก

ปฐมวัย ตามแผนงานท่ีกําหนด 

 

 

เม.ย. 2565– 

มี.ค. 2566 

 

 

10,000  

บาท 

 

 

 

ผอ.ร.ร. 

 

นางอิศราภรณ 

นางนวนัฏ 

นางวันทนีย 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 

- ประเมินผลโครงการ 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

มี.ค.2565   นางอิศราภรณ 

- สรุปผล/เขียนรายงานการดําเนินงานตามโครงการ เม.ย.2565   นางอิศราภรณ 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เมษายน  2565 – เมษายน  2566 
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
 
7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 
 7.1 บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 7.2  สพป.เชียงใหม เขต 4  
 7.3  ผูปกครอง  ชุมชน 
 

8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 รอยละ 85 ของผูปกครองเด็ก

ปฐมวัยมีมีความรู  ความเขาใจ  

สอบถาม แบบสอบถาม 
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สามารถนําความรูจากการอบรม

เรื่องการเสริมสรางความรูสู

ผูปกครองเด็กปฐมวัย  ไปปฏิบัติได 

 

8.2. รอยละ 85 ของครูปฐมวัยมี

ความเขมแข็งในการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูปกครองและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.3. รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัย

ไดรับการพัฒนาทุกดานเต็ม

ศักยภาพ  และถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

สังเกตพฤติกรรม/สอบถาม/

ประเมินพัฒนาการ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินพัฒนาการ 

8.4  รอยละ  85 ของผูปกครองเด็ก

ปฐมวัยไดเขารวมกิจกรรมตาม

โครงการ 

ตรวจสอบรายชือ่ผูปกครองเด็ก

ปฐมวัย 

บัญชีรายชื่อการลงเวลาอบรม

ผูปกครองเด็ก 

8.5  รอยละ  85  ของผูมีสวน

เก่ียวของมีความพึงพอใจในโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

1.  ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีมีความรู  ความเขาใจ  สามารถนําความรูจากการอบรมเรื่องการ 

เสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย  ไปปฏิบัติได 

      2. ครูปฐมวัยมีความเขมแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูปกครองและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

  3. เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทุกดานเต็มศักยภาพ  และถูกตองตามหลักวิชาการ 

  4.  ผูปกครองเด็กปฐมวัยไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการ 
  5.  ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจในโครงการ 
 

    ลงชื่อ                              ผูรับผิดชอบ 

(นางอิศราภรณ  ทิพยวงค)  
                 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดศรีสวาง 
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ช่ือแผนงาน  : งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ:  โครงการกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี “เครื่องปนดินเผาบานกวน” ดวยกระบวนการ  
        Active Learning  “ดินปนหรรษา” 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                             1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
กลยุทธท่ี  3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพผูเรียน 
           1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 
ผูรับผิดชอบโครงการ:    1. นายอนุษา   ใหมศรี    

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

 1. หลักการและเหตุผล  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอน ท่ีถือวาเปน

กระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แลว การจัดการเรียนรูตอง
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรูโดยใชแหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีขอกําหนดเก่ียวกับ
แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดกําหนดมาตราการศึกษาของผูเรียน ท่ีสอดคลองกับการนําทองถ่ินมาจัดการ
เรียนการสอน และบูรณาการกับหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในปจจุบัน ไดให
ความสําคัญกับแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน โดยมีการสงเสริมการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญา
ทองถ่ินเขาสูระบบการศึกษาทุกระดับ การจัดการเรียนการสอน มุงเนนใหความรู ท้ังทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ความรูอันเปนสากลควบคูกันไป นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู            อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี “เครื่องปนดินเผาบาน
กวน” ดวยกระบวนการ  Active Learning “ดินปนหรรษา” ไดศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร ชีวิตความเปนอยู 
สภาพสังคม ท้ังในอดีต และปจจุบันของชุมชนบานกวน ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้น ได
วางแผนการออกสํารวจ การสอบถามเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร ศึกษาภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีเปนอัตลักษณโดดเดนในทองถ่ิน จึงไดทราบ และเห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปญญาท่ีโดดเดน เปนเอกลักษณของ
ชุมชน ท่ีทุกคนในชุมชนลวนใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ การผลิตเครื่องปนดินเผาโบราณบานกวน ผูคิดคน
นวัตกรรม เห็นสมควรวา การผลิตเครื่องปนดินเผาบานกวน เปนเอกลักษณ ของทองถ่ิน เหมาะสมท่ีจะนํามาสูการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สูรายวิชาเพ่ิมเติม ของหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปท่ี 
๓  โรงเรียนวัดศรีสวาง รวมท้ังนํามาบูรณาการการเรียนรู ควบคูกับ สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

อีกปจจัยสําคัญท่ีเลือก คิดคนนวัตกรรมในครั้งนี้ ดวยเหตุผลท่ีวา “เครื่องปนดินเผาโบราณบานกวน” ใน
ปจจุบันสะทอนใหเห็น คือ ความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบัน ท่ีจะใชผลิตภัณฑจากเครื่องปนดินเผา ไมเปนท่ี
สนใจของผูคนในยุคปจจุบันเทาท่ีควร และในเรื่องของการสงเสริม การอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ขาดการ
สงเสริม การสรางจิตสํานึกท่ีดีแกเยาวชนคนในทองถ่ิน ใหมีสวนรวม เห็นความสําคัญของการสืบทอดภูมิปญญาท่ีมี
คุณคาใหคงอยูตอไปแนวคิดในการคิดคนนวัตกรรม สูการจัดกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี “เครื่องปนดินเผา
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บานกวน” ดวยกระบวนการ  Active Learning “ดินปนหรรษา”  เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีในการเรียนรูเรื่องราวของ
ทองถ่ิน ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง กาวทันเทคโนโลยี สรางความตระหนักและเห็นคุณคาของทองถ่ิน  สาน
ตองานในทักษะอาชีพ  สรางนวัตกรรมในการผลิต สืบสาน พัฒนาอยางยั่งยืน 

ดวยเหตุผลดังกลาวมาทุกประการนี้ ผูคิดคนนวัตกรรม จึงไดนําอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีในทองถ่ินของชุมชน บาน
กวน  ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  มาเปนประเด็นเรื่องราวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชางานปน สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสวาง  สูการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษา และดําเนินกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี “เครื่องปนดินเผาบานกวน” ดวย
กระบวนการ  Active Learning “ดินปนหรรษา”  โดยการบูรณาการกับสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รวมท้ังศาสตรความรูท่ีเก่ียวของ ในทุกๆประเด็น เนนกระบวนการ Active Learning ท่ีผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือให
ผูเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรค เกิดการตอยอดผลงาน สูทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต กาวสูการสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูตามกระบวนการ Active Learning สูการผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพ สรางความภาคภูมิใจ ในความเปน
ทองถ่ิน เห็นคุณคาของสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ิน  และเปนผลิตภัณฑท่ีคงคุณคากับชุมชน  สืบตอไป 
 
2.วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดี เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน สืบสาน และพัฒนาอยางยั่งยืน     
2. เพ่ือใหนักเรียนเกิดองคความรู ความเขาใจ ในวิธีการ กระบวนการ การผลิตเครื่องปนดินเผา   
3. เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรค เกิดการตอยอดผลงาน สูทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต กาวสูการ
สรางนวัตกรรมการเรียนรูตามกระบวนการ Active Learning 

 
3. เปาหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
3. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีสวาง รวมท้ังผูท่ีสนใจ มีสวนรวม และเขา

รวมกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี “เครื่องปนดินเผาบานกวน” ดวยกระบวนการ           
Active Learning  “ดินปนหรรษา” 

เชิงคุณภาพ 
7. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีสวาง รวมท้ังผูท่ีสนใจ เห็นคุณคาของภูมิ

ปญญาทองถ่ิน สืบสาน และพัฒนาอยางยั่งยืน     
8. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง เกิดองคความรู ความเขาใจ ในวิธีการ กระบวนการ การผลิต

เครื่องปนดินเผา 
9. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง เกิดทักษะความคิดสรางสรรค เกิดการตอยอดผลงาน สูทักษะอาชีพ ทักษะ

ชีวิต กาวสูการสรางนวัตกรรมการเรียนรู  
 
 
 

 
4. กิจกรรมและการดําเนินการ 
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ท่ี  

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

วัน เดือน 
ป 

ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ อุดหนุน 

รายหัว 
1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  

- เอกสารประกอบการประชุม 
- พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
- ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
 

 
พ.ค. 65 

 
2,000 

ผูอํานวยการโรงเรยีน  
นายอนุษา  ใหมศรี             
และคณะ  

2  ปรับปรุงหองศูนยการเรียนรูการผลติ
เครื่องปนดินเผาบานกวน  
-ปรับปรุงผนังอาคาร 
-ปูพ้ืนกระเบื้อง 
-ทําตูจัดแสดงผลงานนักเรียน 
-จําทํารานกาแฟ “กาแฟหมอดิน”  
-จัดทําสื่อการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 
 

 
มิ.ย. 65 

 
 

 
33,000 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
นายอนุษา  ใหมศรี             
และคณะ งานอาคาร
สถานท่ี 
 

4  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการดําเนินงาน 
ชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
-คาวิทยากร 
-คาวัสดุฝก 
 

 
พ.ค. 65 
มี.ค. 66 

 
14,000 

นายอนุษา ใหมศรี  
วิทยากรทองถ่ิน      
และคณะ  
 

5   สรุปการดําเนินงาน  
 -ประเมินผลโครงการ 
 -รายงานผลโครงการ 
-จัดทําเลมรายงานสรุปโครงการ 

 
เม.ย. 

2566 

 
1,000 

นายอนุษา ใหมศรี      
และคณะ  
 
 

รวมท้ังสิ้น 50,000 (หาหม่ืนบาทถวน) 
 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
   พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบอุดหนุนรายหัว   50,000 บาท 
 
 
7.ระดับความสําเร็จ 
 

เชิงปริมาณ 
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2. รอยละ 85  มีสวนรวม และเขารวมกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี  
“เครื่องปนดินเผาบานกวน” ดวยกระบวนการ  Active Learning  “ดินปนหรรษา” 

เชิงคุณภาพ 
1. รอยละ 85 เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน สืบสาน และพัฒนาอยางยั่งยืน     
2. รอยละ 85 เกิดองคความรู ความเขาใจ ในวิธีการ กระบวนการ การผลิตเครื่องปนดินเผา 
3. รอยละ 85 เกิดทักษะความคิดสรางสรรค เกิดการตอยอดผลงาน สูทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต  

              กาวสูการสรางนวัตกรรมการเรียนรู 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี “เครื่องปนดินเผาบานกวน” ดวยกระบวนการ Active 

Learning “ดินปนหรรษา”  ผลของการจัดกิจกรรม  
1. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง ไดเรียนรูและเขาใจตามตัวชี้วัด ท่ีกําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา  
2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดี และมีความรูในเรื่องการผลิตเครื่องปนดินเผา  
3. เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน   
4. รวมสานตองานสูทักษะอาชีพ สรางนวัตกรรมในการผลิตเครื่องปนดินเผา  
5. รวมพัฒนาภูมิปญญาอยางยั่งยืน  
6. หนวยงานในทองถ่ินมีสวนรวมในการรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน  
7. สรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน 
 
 

 
ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ 

                                                       (นายอนุษา  ใหมศรี)       
                          ตําแหนง ครู คศ.1 
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ช่ือแผนงาน  : งานวิชาการ 
ช่ือโครงการ :  หองเรียนคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ : โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษา ขอ 1.2 ดานผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
กลยุทธท่ี  2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา   
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพผูเรียน  ขอ 1.2 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ขอ  ๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ    
ผูรับผิดชอบโครงการ: นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง 

.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักการเหตุผล 

 หองเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความคาดหวังวา
หองเรียนท่ีมีคุณภาพนั้นจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึนไดองคประกอบของหองเรียนคุณภาพ 
ประกอบดวย 1) หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน 2) สื่อเทคโนโลยีระดับโรงเรียน สื่อ
เทคโนโลยีระดับหองเรียน 3) การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การวิจัยปฏิบัติการมีกิจกรรม 4 อยางคือ การ
วิเคราะหผูเรียนรายบุคคลโดยประเมินเพ่ือพัฒนาแผนจดการเรียนรูการศึกษาผูเรียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู4) ผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงครูผูนําการเปลี่ยนแปลง 5) การทํางานแบบเครือขาย การใชวินัยเชิงบวกจะ
เห็นไดวาสื่อเทคโนโลยีเปนองคประกอบหนึ่งของหองเรียนคุณภาพ ท่ีมีความสําคัญจําเปนท่ีจะยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีโรงเรียนในสังกัดจํานวนมากสงผลใหการสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑสื่อเทคโนโลยีสําหรับกิจกรรมหองเรียนคุณภาพไดอยางท่ัวถึง โรงเรียนวัดศรีสวาง
จึงไดจัดทําโครงการหองเรียนคุณภาพข้ึนเพ่ือจัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณตกแตงหองเรียนและ
บริเวณรอบหองเรียนมีบรรยากาศท่ีดี นาอยู ตลอดจนเกิดประโยชนใชสอยท้ังดานการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
ทักษะ 
2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกันเจตนารมณของหลักสูตร 
2.3 เพ่ือใหมีสื่อท่ีมีคุณภาพ คุณประโยชน เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
2.4 เพ่ือใหมีสื่อและนวัตกรรมท่ีเพียงพอกับจํานวนหองเรียนหรือนักเรียน 
2.5 เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
 
 

3. เปาหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 หองเรียนมีสื่อท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนตอการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3.1.2 หองเรียนมีบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยเปนแหลงแสวงหาความรู เปนหองเรียน 
ท่ีนาดูนาอยู นารู และนาเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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3.2.2 ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยธรรมชาติ รักการเรียนรู เปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
3.2.3 ผูเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร พุทธศักราช 2551 

 
4. วิธีดําเนินการแล/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบ 

1.ข้ันเตรียมการ( P. Plan ) 

- ประชุมวางแผนโครงการ 

- เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

นาเสนอโครงการ 

 

เม.ษ.6๕ 

- นางสาวอังศุมาลิน 

จันตะตึง 

2.ข้ันดาเนินงาน (Do) 

-2.1 สํารวจสภาพปจจุบัน 

ความตองการและความจําเปนในการใชสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 

-2.2 จัดกิจกรรมหองเรียนคุณภาพดังนี้ 

1) กิจกรรมวิเคราะหผูเรียน 

2) กิจกรรมพัฒนาสื่อประกวดสื่อ นวัตกรรม 

และโสตทัศนูปกรณ 

3) กิจกรรมวินัยเชิงบวก 

4) กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 

2.3 จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใชสําหรับ
หองเรียนคุณภาพ 

2.4 จัดทําปายนิเทศใหความรู 

2.5 จัดการประกวดหองเรียน 

นาอยู 

2.6 บรรยากาศหองเรียนใหนาเรียน 

 ตลอดป
การศึกษา 

5,000 นางสาวอังศุมาลิน 

จันตะตึง 

3.ข้ันตรวจสอบ (Check) 

- ประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค.6๖ - นางสาวอังศุมาลิน 

จันตะตึง 
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- รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

- นําผลการประเมินมาปรับปรุงในการ 

ดําเนินการครั้งตอไป 

 

เม.ย.6๖ 

- นางสาวอังศุมาลิน 

จันตะตึง 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 256๕ 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)  
 

7.ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนทุก
กลุมสาระการเรียนรู 

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 

2.หองเรียนมีสื่อท่ีมีคุณภาพมีประโยชนตอการ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- ติดตามตรวจสอหองเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกติดตามฯ 

3.หองเรียนมีบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยเปน
แหลงแสวงหาความรู เปนหองเรียนท่ีนาดูนาอยู 
นารูและนาเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกติดตามฯ 

4.เกิดการเรียนรูโดยธรรมชาติรักการเรียนรู เปน
คนดีคนเกง และมีความสุข 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
2.ครูจัดการเรียนรูไดสอดคลองกันเจตนารมณของหลักสูตร 
3.นักเรียนไดใชสื่อท่ีมีคุณภาพ คุณประโยชน เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
4. โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมท่ีเพียงพอกับจํานวนหองเรียนหรือนักเรียน 
5. โรงเรียนมีหองเรียนคุณภาพสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
 
 

(ลงชื่อ)                                    ผูรับผิดชอบ                  
0  (นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง0)                                            

                                                ครู  โรงเรียนวัดศรสีวาง 
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ช่ืองาน:         งานบริหารวชิาการ 
ช่ือโครงการ :   หองสมุดมีชีวิต 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน:กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาขอ1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ขอ1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
                กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ขอ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 
ผูเรียน มาตรฐานท่ี2 กระบวนการiการบริหารและการจัดการ ขอ2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ: นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง 
......................................................................................................................................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันเปนยุคโลกไรพรมแดน หรือยุคโลกยคุขอมูลขาวสารนักเรียนหรือผูใชบริการท่ัวไปจําเปนตองใช
สารนิเทศตลอดเวลา หองสมุดเปนแหลงสรรพวิทยาการตาง ๆ  ท่ีสามารถคนควาหาความรูไดอยางเสรี หองสมุดถือเปน
หัวใจสําคัญท่ีจะชวยพัฒนานักเรียนในทุกๆ ดานชวยวางรากฐานใหนักเรียนเปนผูรักการเรียนรู และสนใจเรียนรูตลอด
ชีวิต เกิดการพัฒนาตนเองสงผลใหมีคุณภาพชีวิตไมวาจะทางดานการศึกษา และดานความรับผิดชอบตอสังคมการ
อานจัดเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคมไทย การอานทําใหเกิดการพัฒนา
ดานสติปญญา ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคานิยมตางๆ รวมท้ังชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตโดย
พัฒนาไปสูสิ่งท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการแรกสําคัญตอ
ชีวิตประจําวัน กลาวคือการอานเปนการแสวงหาความรูเพ่ือนํามาใช ในการดํารงชีวิตประจําวัน ประการท่ีสองมี
ความสําคัญยิ่งตอการเรียน เพราะการอานเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมท้ังหลายในการเรียนการสอน และมี
ความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ อันสงผลตอการเรียนรูทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากปลูกฝงนิสัย
รักการอาน เริ่มตนดีรากฐานการอานของเด็กก็จะดีดวย การสรางนิสัยรักการอานใหเด็กและเยาวชนเปนเรื่องสําคัญ 
เพราะการอานเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาหาความรูควบคูกับทักษะอ่ืน รวมท้ังชวยในการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินชีวิตพัฒนาไปสูสิ่งท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอเด็กและเยาวชนเปนอยางยิ่ง ปจจุบันการอาน
หนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมท่ีไมแพรหลาย การอานหนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งนอยลงไปสาเหตุมีอยูหลายประการ 
นับตั้งแตการขาดแคลนหนังสือท่ีดี และโครงการจัดหาสื่อหนังสือสงเสริมรักการอาน ตรงกับความสนใจ จําเปนตอง
ปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจตามเจตนารมณของนโยบายการศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยยึดหลักการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
            หองสมุดนอกจากจะเปนแหลงคนควาแลว ยังเปนท่ีผอนคลายและแหลงนันทนาการระหวางพัก ซ่ึง
บรรยากาศและภูมิทัศนในหองสมุดเปนสวนประกอบท่ีจูงใจใหนักเรียนเขาใชบริการดวยเหตุนี้หองสมุดโรงเรียนวัดศรี
สวาง จึงไดพัฒนาปรับปรุงหองสมุดใหมีความทันสมัยเหมาะสม สอดคลองกับภาวะสังคมใหไปสูการเปนหองสมุดมี
ชีวิต เปนการประสมประสานกันแบบบูรณาการ ท้ังในสวนการดําเนินงานใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และสามารถ
สืบคนไดโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร(ICT) เขามาดําเนินการ เพ่ือใหการบริการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถอํานวยแกผูใชบริการไดมากท่ีสุด 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมพัฒนาหองสมุดใหมีลักษณะ เปนหองสมุดมีชีวิต(Living Library)  

2. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศหองสมุดใหนาเขาใชบริการ เอ้ือตอการเรียนรู  
3. เพ่ือพัฒนาหองสมุดไปสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  
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4. เพ่ือใหผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศและไดรับประโยชนจากการศึกษาหาความรู  
เพ่ิมมากข้ึน  

5. เพ่ือปลูกฝงรากฐานใหนักเรียนรูจักวิธีศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  
6. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
7. เพ่ืออานวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูเรียน ครูและชุมชน  
8. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขาใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และเรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพ  

ของตนเองดวยการอาน  

3. เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ  

1. ผูใชบริการรอยละ 80 สามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดไดอยางถูกตองรวดเร็ว  
2. ผูใชบริการรอยละ 80 มีนิสัยรักการอานและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
3. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขาใชบริการหองสมุด  

เชิงคุณภาพ  
1. หองสมุดมีหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ ใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรใน  

โรงเรียนอยางเพียงพอ  
2. มีระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
3. หองสมุดมีเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก  
4. หองสมุดมีบรรยากาศจูงใจนาเขาใชบริการ  
5. หองสมุดเปนศูนยกลางพักผอน ผอนคลาย เปนแหลงนันทนาการระหวางพัก  
6. นักเรียนสามารถคนควาหาขอมูลสารสนเทศไดดวยตนเอง และเปนศูนยเรียนรู  

ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
 
4.วิธีดําเนินการและข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ 

วัน เดือน ป 

ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

ข้ันเตรียม/วางแผน(Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ขอ
อนุมัติโครงการ และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือวางแผนดําเนินกิจกรรม 
1.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.4 ดําเนินตามกิจกรรมตาง ๆ ตามปฏิทิน 

 
 

พ.ค. 6๕ 

  นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง 

ข้ันปฏิบัติตามแผน(Do) 
จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ
สํานักงาน 

พ.ค.6๕- 
มี.ค.6๖ 

 10,000 นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง
คณะครูโรงเรียนวัดศรีสวาง 
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กิจกรรมท่ี 3 บริการทรัพยากรวารสาร 
น.ส.พ 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาโปรแกรมหองสมุด 
และปรับปรงุภูมิทัศน บรรยากาศหองสมุด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน 
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
(Check) 
3.1 แบบสอบถาม 
3.2 สถิติ 
3.3 รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 

มี.ค.6๖ 

   
 
 

นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง 

ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน 
นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
(Action) 
4.1 นําปญหาและขอเสนอแนะมาวิเคราะห
และหาแนวทาง และวิธีการปรับปรุงแกไข 
4.2 ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนิน
โครงการในปการศึกษาถัดไป 

มี.ค.6๖   นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง 

5. ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 256๕ – เมษายน 256๖ 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 10,000บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) เปาหมาย 
กิจกรรมท่ี 1 : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 1,000 หนังสือใหมจํานวน 50 เลม 
กิจกรรมท่ี 2: จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ
สํานักงาน 

3,000 เสื่อน้ํามัน ท่ีค่ันหนังสือ 
อุปกรณจัดหมวดหมูหนังสือ 
 

กิจกรรมท่ี 3 : บริการทรัพยากรวารสาร 
หนังสือพิมพ 

1,000 วารสาร 5 รายชื่อ /
หนังสือพิมพ 5 รายชื่อ 

กิจกรรมท่ี 4 : พัฒนาโปรแกรมหองสมุด 
และปรับปรงุภูมิทัศนบรรยากาศหองสมุด 

5,000 - ปรับแตงภูมิทัศนหนาและ
ในหองสมุด 
-เครื่องพิมพเลเซอรพิมพ
บารโคดบริการ 

รวม 10,000  
 
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ  - 
 
8.ระดับความสําเร็จ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
(หนังสือใหมและส่ือวัสดุไมตีพิมพ) 
มฐ.1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บ.1.1. สงเสริมความสามารถดานการ
อาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ 
มฐ.3.1 การมีกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวน
รวม 

-รอยละ 80 ไดรับจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ สิ่งพิมพ โสตฯ
บริการนักเรียน ครูตลอดป
การศึกษา จํานวน 50 
รายการ 

- จํานวนรายการ
สื่อ วัสดุท่ีไดรับการ
จัดสรรบริการในป
การศึกษา 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
และสอบถาม
ความพึงพอใจ
ผูเขาใชบริการ 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ
สานักงาน 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 
บ.2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

-รอยละ 80 จัดหาวัสดุ
อุปกรณสํานักงานเพ่ือใช
บริการนักเรียน ครู ตลอด
ปการศึกษา 

-จํานวนวัสดุ
อุปกรณท่ีจัดหาได
ครบถวน 

-รายการตรวจ
รับวัสดุอุปกรณ
ท่ีเสนอให
จัดหา 

กิจกรรมท่ี 3 บริการทรัพยากรวารสาร 
หนังสือพิมพ 
-มฐ1 คุณภาพของผูเรียน 
บ.1.1.1. ความสามารถดานการอาน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 
บ.2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

รอยละ 80 จัดหา
รายการหนังสือพิมพ 
วารสารเพ่ือบริการ
ตลอดปการศึกษาครบ  

 

จํานวนรายการ
หนังสือพิมพ 
วารสารท่ีได
ใหบริการ 

สอบถามความ
พึงพอใจการใช
บริการสิ่งพิมพ
หนังสือพิมพ 
วารสาร 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาโปรแกรม
หองสมุด  
– ปรับปรุงภูมิทัศนบรรยากาศหองสมุด 
มฐ. 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 
บ.2.2.2. การวางแผนและการจัด
สภาพแวดลอมและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

-มีการปรับปรับภูมิทัศน
บริการมุมรมรื่นเพ่ือบริการ 
-มีวิดีทัศนภายในหองสมุด
ใหนักเรียน ครู มาเขาใช
บริการหองสมุด สงเสริม
บรรยากาศเอ้ือตอการ
เรียนรู 
-เครื่องพิมพเลเซอรพิมพ
บารโคดบริการ 

-สํารวจมุมปรับภูมิ
ทัศนท้ังในและหนา
หองสมุด มีบอรด
บริการขาวสารและ 
อุปกรณตกแตง   
รมรื่นดึงดูดเขาใช
บริการ 
-มีเครื่องพิมพ
เลเซอรพิมพ
บารโคดบริการ 

-รายงานผล
การดําเนินงาน 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนวัดศรีสวางไดพัฒนาหองสมุดใหมีลักษณะเปนหองสมุดมีชีวิต  
(Living Library)  

2. โรงเรียนวัดศรีสวางไดพัฒนาบรรยากาศหองสมุดใหนาเขาใชบริการ  
3. หองสมุดไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)เพ่ือใชบริการดาเนินงาน  

ไดมาตรฐาน หองสมุดตามมาตรฐานสากล หองสมุดโรงเรียน  
4. หองสมุดไดบริการผูเรียน คร ูชุมชน ไดบริการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศและไดรับ  

ประโยชนจากการศึกษาหาความรูเพ่ิมมากข้ึน  
5. ไดปลูกฝงรากฐานใหนักเรียนรูจักวิธีศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  
6. โรงเรียนวัดศรีสวางไดสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
7. หองสมุดฯอํานวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูเรียน ครูและชุมชน  
8. โรงเรียนวัดศรีสวางสงเสริมใหนักเรียนเขาใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และเรียนรูท่ีจะพัฒนา  

ศักยภาพของ ตนเองดวยการอาน 
 

ลงชื่อ                                       ผูรับผิดชอบ           

                                           (นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง)                                     
                                                 ครู โรงเรียนวัดศรสีวาง 
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ช่ือแผนงาน: งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใชระบบการประกันคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ : ตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน:  กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา: มาตรฐานท่ี  2    กระบวนการบริหารแลการจัดการ 
               ขอ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                            
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางอัญชณา  สืบสกุล  และครูวิชาการชวงชั้น 
............................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวดท่ี 6 
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 – 51) โดยท่ีมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ       ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก   สวนระบบหลกัเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงในสวนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาโดยตรงกําหนดไวในมาตรา 48 วา  ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอีกท้ัง
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก    มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชน     ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา   เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้   ใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป  นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
             โรงเรียนวัดศรีสวาง  เห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัดทํา โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช
ระบบการประกันคุณภาพข้ึน เพ่ือใหการบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูบริหาร  ครูผูสอนและผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาไดตระหนักเห็นความสําคัญ 
และรวมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรู 
 2. เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของประชาชน 
ชุมชน และทองถ่ิน 
  3. เพ่ือใหหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาและเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 4. เพ่ือจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ดานปริมาณ 
  1. เพ่ือใหผูบริหาร ครูผูสอนและผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาไดตระหนักเห็นความสําคัญและรวมกัน
รับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรู  สูงข้ึนรอยละ 80 
 2. เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของประชาชน 
ชุมชน และทองถ่ิน สูงข้ึนรอยละ 80 

3. เพ่ือใหหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาและเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา สูงข้ึนรอยละ 80 
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 4. เพ่ือจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดสูงข้ึนรอยละ 80 
ดานคุณภาพ 

1. ครูตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนด 

 2. ผูบริหาร  ครูผูสอนและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนและมาตรฐานของ สมศ.  
 3. ชุมชนหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ  
               ในการจัดการศึกษาและรับทราบผลการจัดการศึกษา 
 4. โรงเรยีนมีการจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนตามมาตรฐานสถานศึกษาสูงข้ึน 
 
4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช 
วัน เดือน ป 

ท่ีปฏิบัติ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1.ข้ันเตรียมการ  ( P. Plan ) 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชุมขาราชการครูเพ่ือ
วางแผนดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินภายในและ
จัดทํามาตรฐานการประกันคุณภาพ 

 
  พ.ค.65 
 

   -  
-  ผูบริหาร 
- วิชาการ 
-วิชาการชวงชั้น 
- หัวหนางาน 4 ฝาย 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
2.1 จัดทําเอกสารสนเทศ แบบ
ประเมินรายมาตรฐาน 
2.2 จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  1)  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2) การขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยกระบวนการมี
สวนรวม 
3) การประชาสัมพันธผลของการ
จัดคุณภาพการศึกษา 
2.3 ประชุม นิเทศติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพตามรายมาตรฐาน 
2.4  รายงานผลการพัฒนา 
     1)รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) 

 
 มิ.ย. 65 
 
ตลอดป
การศึกษา 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 
  

-  
- วิชาการ 
-วิชาการชวงชั้น 
-หัวหนางาน 4 ฝาย 

 
ผูบริหาร,และทีมงาน
วิชาการ 

 
ผูบริหารและทีมงาน
วิชาการ 

 
นางอัญชณา และคณะ 
 
นางอัญชณา สืบสกุล 
และคณะครู 
 
นางอัญชณา สืบสกุล 
 และครูวิชาการชวงชั้น 
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 3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
3.1ประเมินผลโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
มี.ค.66 

  - - วิชาการ 
- วิชาการชวงชั้น 
- หัวหนางาน  4 ฝาย 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ( A.Act ) 
3.2 สรุปและรายงานผลโครงการการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหตนสังกัดและสาธารณชนทราบ 

 
มี.ค. 66- 
พ.ค. 66 

 
 
 

  
- วิชาการ 
- วิชาการชวงชั้น 
- หัวหนางาน 4 ฝาย 

รวม   10,000   
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565   -  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท  
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
  7.1  โรงเรียน 
  7.2  กลุมโรงเรียน  
  7.3  ชุมชน 
  7.4  องคกรในชุมชน 
  7.5  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  4 
 
8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 
ดานปริมาณ 
1.รอยละ 80  ของครูผานการประเมินมาตรฐาน 
2.รอยละ 80  นักเรียน ครู  ผูบริหารพัฒนาตนเอง
อยางเต็มศักยภาพ 
3.รอยละ 80  ชุมชนมีความรัก   ภาคภูมิใจและ
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน 
4.โรงเรียนมีคาเฉลี่ยระดับทุกคุณภาพมาตรฐาน  อยูใน
ระดับดีเลิศ 
ดานคุณภาพ 
1.ครูผานการประเมินผลงานของตนเองตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน 
2.นักเรียน ครู และผูบริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน และโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
4.โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 
- การตรวจสอบ 
- การสอบถาม 
  
-ประเมินความ 
พึงพอใจ 
- การตรวจสอบ 
 

 
- แบบประเมินตรวจสอบ
รายการ 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบประเมินตรวจสอบ
รายการและพิจารณาตาม
ประเด็นการพัฒนาและการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ปฐมวัย 
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9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูบริหาร ครูผูสอนและผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวางไดตระหนักเห็นความสําคัญ

และรวมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรู 
 2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวางมีคุณภาพ 
เปนท่ียอมรับของประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน 

3. หนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวางสามารถรับทราบผลการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาและเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 4. ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวางมีมาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 

 
  (ลงชื่อ)                                   ผูรับผิดชอบโครงการ      

                                             (0นางอัญชณา  สืบสกุล0) 
                                 ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนวัดศรีสวาง        

 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ช่ืองาน  : งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ:โครงการจัดซ้ือวัสดุประจําหองเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ขอ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา: มาตรฐานท่ี 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ขอ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ:   นางณัฐพร  ชนินทรงขลา 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 
 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภารกิจหลักของครูคือการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสราง
นักเรียนใหมีพัฒนาการทุกดาน เต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือใหผูเรียนมีท้ัง
ความรู  ความคิด  ทักษะความสามารถ  ความรูสึกท่ีดี  มีคุณธรรม  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 1 วาดวยความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา กําหนดใหการจัด
การศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข กระบวนการเรียนรูมุงปลูกจิตสํานึกตอความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย และความรูอันเปนสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับ
ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559  จํานวน 4 มาตรฐาน 
 

 ซ่ึงในการบริหารจัดการทุก ๆ ดาน จําเปนตองมีวัสดุครุภัณฑ  สําหรับใชในการบริหารจัดการใหเพียงพอ  ซ่ึง
จะชวยเอ้ือตอการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะชวยพัฒนาใหการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดศรีสวางใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  โรงเรียนวัดศรีสวาง จึงตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญ  จึงไดจัดทําโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดซ้ือจัดหาวัสดุ สําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับใหเพียงพอตอความตองการ 

 2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 

3. เปาหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 เชิงปริมาณ 

 โรงเรียนมีวัสดุในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

 เชิงคุณภาพ 



๑๐๙ 
 

นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 

4 . กิจกรรมและการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน 

รายหัว 

อุดหนุน 

รายหัว 

1 ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 

-ประชุมชี้แจงโครงการ 

- แตงตั้งคณะทํางาน 

1๘ เม.ย.6๕   นางณัฐพร   

2 ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
-กําหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน 
-จัดซ้ือจัดหาวัสดุรายหัวตามข้ันตอน
การจัดซ้ือจัดจาง 
- จัดซ้ือ ปพ.5, ปพ.6และสมุดบันทึก
สุขภาพนักเรียน 

หมายเหตุ 
1)รายหัวประถม600/คน   
2)รายหัวมัธยม 750 /คน 
3)จัดซ้ือวัสดุกองกลางวิชาการ 

1๙ เม.ย. 6๕ 
 

ก.ค.6๕,ธ.ค..6
๕ 

85,๘00 
 
 
 
 
  

 

 ผอ.ธนวัฒน 
นางณัฐพร   

3 ข้ันประเมินผล  ( C.Check ) 

-ประเมินผลโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  เม.ย.6๖    

คณะครู 

4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act )- 

สรุปและรายงานผลโครงการ 

เม.ย. 6๖   นางณัฐพร   

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 กรกฎาคม 6๕ – เมษายน 6๖ 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 85,๘00.- บาท (แปดหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน)  
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
 ครูประจําชั้น/ครูประจําวิชา 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.รอยละของการจัดซ้ือจัดหาวัสดุไดเพียงพอตอ

การบริหารจดัการภายในโรงเรียน 

2. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาตามศักยภาพ 

1. สอบถาม สัมภาษณ  

 

2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 

 

2. แบบประเมินโครงการ 

9.  ผลการท่ีคาดวาจะไดรับ 

            1. โรงเรียนวัดศรีสวาง  มีวัสดุครุภัณฑใชในการเรียนการสอนและบริหารจัดการภายในโรงเรียน  

               อยางเพียงพอ 

           2.นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 

 

(ลงชื่อ )                                     ผูรับผิดชอบ 

    (นางณัฐพร     ชนินทรงขลา) 
     ตําแหนง ครู วัดศรีสวาง        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ช่ือแผนงาน: การบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ: พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ : ตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย:  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ     
ตัวบงชี้ท่ี  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ดาน  สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน:  มาตรฐานท่ี   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ตัวบงชี้ท่ี  2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางนวนัฏ  อินปน            
............................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล  

                สภาพการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมท้ังกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 
2560 - 2579) แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 - 2564) นําไปสูการกําหนดทักษะสําคัญ
สําหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดเปาหมายในการพัฒนานักเรียนท้ังระดับปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน  

         โรงเรียนวัดศรีสวาง  เห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน เพ่ือให
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวางเปนหลักสูตรท่ีดีมีคุณภาพสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560  และหลักสูตรการการศึกษาแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   
2. วัตถุประสงค 
   2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนมีความรู  ความเขาใจมีความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    2.2 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน 
ครบทุกสาระการเรียนรู 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

           3.1.1  ครูรอยละ  90  มีความรู ความเขาใจ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของ 
โรงเรียน 
         3.1.2 ครูรอยละ  90 มีความรู  ความเขาใจ  สามารถจัดทําหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน 
 
   3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและมีคูมือการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระและนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       3.2.2  โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ินและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



๑๑๒ 
 

4. วิธีดําเนนิการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนราย
หัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
    1.1เสนอขออนุมัติโครงการ 
    1.2 ประชุมขาราชการครูเพ่ือแตงตั้งวางแผน
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
  เม.ย. 65 
  เม.ย. 65 

-  - ผอ.โรงเรียน 
นางนวนัฏ 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
2.1 ประชุมครูเพ่ือมอบหมายภาระงาน    
2.2 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับหลักสูตร
สถานศึกษา  และการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
2.3  จัดทําและปรับปรุงหนวยการจัด
ประสบการณ/หนวยการจัดการเรียนรู 
2.4  จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

พ.ค. 65- 
มี.ค. 66 
 

15,000 - คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

2.3  ประชุม นิเทศติดตามผลการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร  และหลักสูตรทองถ่ิน 
 2.3.1  หลักสูตรปฐมวัย 
 2.3.2 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
        - ระดบัประถมศึกษา 
 
 
        - ระดับมัธยมศึกษา 

ต.ค.  65  
และ  

มี.ค. 66 

   
 

นางนวนัฏ 
 

น.ส.อังศุมาลิน 
นางณัฐพร 

 
นางอัญชณา 

 
 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check )  
3.1 ประเมินผลโครงการ 

ต.ค.  65 
มี.ค.  66 

- - คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
4.1 สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค. 66 - - คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

รวม  15,000   

 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เริ่มตนเดือนเมษายน ป  2565  ถึง สิ้นสุดเดือนมีนาคม ป  2566 
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6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณท้ังสิ้น 15,000 บาท 
  

7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
 7.1  โรงเรียน 
 7.2  ชุมชน 
          7.2  องคกรในชุมชน 
 7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 
เชิงปริมาณ 
  1.ครูรอยละ  90  มีความรู ความเขาใจ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน 
  2.ครูรอยละ  90 มีความรู  ความเขาใจ  
สามารถจัดทําหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน 

 
ประเมินความรูความ
เขาใจเรื่องหลักสูตร
สถานศึกษา 
ประเมินความรูความ
เขาใจเรื่องการจัดทํา
หลักสูตรทองถ่ิน 

 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
  1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและมีคูมือ
การจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระและนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ินและนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
ตรวจสอบ 
 
 
ตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 
 
 
แบบตรวจสอบ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1  ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน 

9.2  ครูผูสอนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
9.3  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและมีคูมือการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระและนําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
9.4  โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ิน  และนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   

    
      (ลงชื่อ )                                        ผูรับผิดชอบ      

( 0นางนวนัฏ  อินปน ) 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีสวาง   
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แผนงาน : งานวิชาการ 
ช่ือโครงการ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา : มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  นายธนพัฒน  สมบูรณ , นายธนพล ซึมกลาง , นายมนตรี ไชยบุญทา ,  
     นางวันทนีย  ใจคํา , นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง 
………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปจจุบันนี้มีสิ่งแวดลอมท่ีเปนตัวกระตุนและยั่วยุหลายดาน ท่ีจะทําใหนักเรียนมีปญหาซ่ึง
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสนี้มีวันท่ีกําลังพัฒนาทุกดาน และควรท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเจริญงอกงามไป
ในทิศทางท่ีถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหนักเรียนเกิดความสับสน ซ่ึงอาจทําใหนักเรียน
กับผูปกครองเกิดการหางเหินกันและพฤติกรรมแปลก ๆ ก็ตามมา และนักเรียนตองเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต 
ดังนั้นตองมีโครงการนี้เกิดข้ึน 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีมีแบบแผนข้ันตอนชัดเจนในการสงเสริม พัฒนา 
ปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล โดยยึด
หลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติรวมแกไขปญหาจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีความสุข  งานแนะแนว เปนสวน
หนึ่งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ซ่ึงมีงานบริการ 5 งาม คือ บริการรวบรวมขอมูลนักเรียน,บริการสนเทศ,บริการจัดวางตัวบุคคล,บริการการใหคําปรึกษา
,บริการติดตามและประเมินผล ซ่ึงงานท้ัง 4 งานจะครอบคลุมงาน 3 ดาน คือ ดานการศึกษา,ดานอาชีพและดานสวนตัว
และสังคม 
2.   วัตถุประสงค 
 2.1. เพ่ือปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดกับนักเรียน 
 2.1. เพ่ือชวยชี้แนวทางท้ังดานพฤติกรรม,การศึกษาและอาชีพ 
          2.3. เพ่ือจัดทําขอมูลของนักเรียนในดานตาง ๆ ใหตรงกับความจริงและเปนปจจุบัน 
 2.4  เพ่ือจัดบริการแนะแนวตอเนื่องควบคูกับการเรียนการสอน  
 
3.   เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนท้ังโรงเรยีน  จํานวน   200  คน 
  2. โรงเรียนสามารถแกปญหานักเรียนและแนะนําในดานการศึกษา,พฤติกรรม,และการอาชีพ 
 
4.   วิธีดําเนินการและข้ันตอนการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 
อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan )     
นายธนพัฒน  สมบูรณ 
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- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม
256๕ 

 
 

 

2 ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
- จัดทําขอมูลรายบุคคลนักเรียนท่ี
เขาเรียนใหม 
- แนะนํานักเรียนในดานการปฏิบัติ
ตนในโรงเรียน 
- การเยี่ยมบานนักเรียน 
- การจดับริการแนะแนว (บริการ
แนะแนวดานพฤติกรรมและ
การศึกษา, บริการแนะแนว
การศึกษาตอและดานอาชีพ) 
- ระบบการปกครองนักเรียน 
- การใหทุนการศึกษาชวยเหลือเด็ก 
ดอยโอกาส 
- การใหความรูเรื่องยาเสพติด 

 
พฤษภาคม 
256๕ ถึง
มีนาคม 
256๖ 

 
 

2๐,000 

  
นายธนพัฒน สมบรูณ 

 
นายธนพัฒน สมบรูณ 

 
ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา 
ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา 

 
 
 

ครูธนพัฒน และครูประจําชั้น 
คณะทํางาน 

 
นายธนพัฒน  สมบูรณ 

3 ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

มีนาคม 
256๖ 

  
นายธนพัฒน  สมบูรณณ 

 

4. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม 
256๖ 

  นายธนพัฒน  สมบูรณณ 
 

 
5.   ระยะเวลาดําเนินการ 
   พฤษภาคม 256๕ - มีนาคม 256๖ 
6.งบประมาณ 

งบประมาณท้ังสิ้น   จาํนวน   20,000     บาท  
7.  หนวยงานผูเกี่ยวของ 
 1. โรงพยาบาล 
 2.  สถานีตํารวจ 
 3.  ธนาคาร   
 
 
 
 
 
8. ระดับความสําเร็จ  
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ปองกันปญหาตาง ๆท่ีอาจเกิดกับ
นักเรียน 

 สังเกต    แบบสังเกต 

2.ชี้แนวทางท้ังดานพฤติกรรม,การศึกษา
และอาชีพ 

สังเกต  สัมภาษณ แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ 

3.จัดทําขอมูลของนักเรียนในดานตาง ๆ ให
ตรงกับความจริงและเปนปจจุบัน 

สังเกต   ตรวจสอบ แบบสังเกต  

4.จัดบริการแนะแนวตอเนื่องควบคูกับการ
เรียนการสอน 

สังเกต  สอบถาม ตรวจสอบ แบบสังเกต 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                 นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขท่ีเรียนในโรงเรียนและประสบความสําเร็จในการศึกษา 
 
                                   
                                                                        ลงชื่อ    ผูรับผิดชอบ 
        ( นายธนพัฒน  สมบูรณ ) 
                        ครู อันดับ คศ.3 
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แผนงาน :  งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ : โครงการนิเทศภายในดวยกระบวนการ PLC  
ลักษณะโครงการ : ตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน :   กลยุทธท่ี  2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
กลยุทธท่ี 3  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สนองกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
                                                         ตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือ 
                                                         เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา:   การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ     

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน ผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางนวนัฏ  อินปน  นางอัญชณา  สืบสกุล  นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา 
      นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง    
............................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล  

การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณไมวาจะเปนวิธีการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี
ตลอดจนบุคลากรซ่ึงสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา       ภารกิจสําคัญของการ
ดําเนินงานในโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร  เพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดหมายของหลักสูตรดังกลาวอยางมีคุณภาพและเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  นั้น
จะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง  คือกระบวนการบริหาร  กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอน    
ท้ัง 3 อยางนี้เก่ียวของซ่ึงกันและกัน   การพัฒนาผูเรียนใหสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ  สติปญญาความรูและ
คุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือจัดการศึกษา 
ใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุขไดนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคน
มีสวนรวม   การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบรบิทของชุมชนและทองถ่ิน     การตรวจสอบและประเมินความรู
ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ซ่ึง กระบวนการนิเทศเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  
 จากการประเมินภายนอกรอบสามไดขอเสนอแนะใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวัดศรีสวางคือ 
ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูทุกคนศึกษาคนควา
และจัดทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      ครอบคลุมทุกกลุมสาระ
การเรียนรูและดานผลการจัดการศึกษา  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูโดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเนนการปฏิบัติจริงตลอดจนกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจใฝรูในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
 เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโรงเรียนวัดศรีสวาง  จึงไดจัดทําโครงการนิเทศภายในดวยกระบวนการ  
PLC  โดยเนนการนิเทศแบบสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร 
ท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน  
 
2. วัตถุประสงค 
   2.1  เพ่ือสงเสริมครูใหมีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับวิธีการจัดประสบการณและการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําไปใชปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณและกระบวนการเรียนการสอนของตนได 



๑๑๘ 
 

2.2  เพ่ือสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพรวมกัน 
2.3  เพ่ือใหความชวยเหลือครใูนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู 

ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  ครูโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคนเขารวมโครงการ 
3.1.2  ครูรอยละ  90  มีแผนการจัดประสบการณหรือแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1.3  ครูรอยละ  90  มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพและมีงานวิจัยในชั้นเรียน 

 
3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

          3.2.1  ครูโรงเรียนวดัศรีสวางมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง
โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

        3.2.2  ครูมีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพรวมกัน 
3.2.3  ครูใหความชวยเหลอืแกเพ่ือนครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดประสบการณและกิจกรรม

การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
3.2.4 ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจในโครงการ 
 

 

 
4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
วัน เดือน ป 

ท่ีปฏิบัติ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- แตงตั้งคณะทํางาน  

เม.ย. 65 
 
 

 
 
 
 

- ผอ.โรงเรียน 
นางนวนัฏ 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
-จัดทําเครื่องมือการนิเทศ 
 -นิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือดูการจัดประสบการณและ
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-นิเทศเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
   
  

พ.ค. 65 –  
มี.ค  66 
 

1,000 - นางนวนัฏ 
นางอัญชนา 
นางณัฐพร 
น.ส.อังศุมาลิน 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการ  

มี.ค.  66 - - นางนวนัฏ 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค 66 - - นางนวนัฏ 
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รวม  1,000   
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565  - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณท้ังสิ้น 1,000 บาท 
  

7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
 7.1  โรงเรียน 
          7.2  ชุมชน 
          7.3  องคกรในชุมชน 
          7.4  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  
 
8. ระดับความสําเร็จ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ครูมีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับวิธีการจัดประสบการณและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  นําไปใชปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
 9.2 ครูมีแผนการจัดประสบการณหรือแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อยางนอย  1  กลุม
สาระการเรยีนรู 
 9.3  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 9.4 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและใหความชวยเหลือแกเพ่ือนครูใน 
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนซ่ึงมีผลจากการนิเทศภายใน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 
8.1 ครูรอยละ  100  เขารวมโครงการ ตรวจสอบจากบันทึกการ

นิเทศประจําตัวครู 
แบบตรวจสอบรายการ 

8.2  ครูรอยละ 90  มีแผนการจัดประสบการณ
หรือแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตรวจสอบจากแผนการจัด
ประสบการณหรือแผนการ
จัดการเรียนรูของครู 

บันทึกการนิเทศ 

8.3 ครูรอยละ 90  มีการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ  

ตรวจสอบจากบันทึกการ
นิเทศ 

บันทึกการนิเทศ 

8.4ครูใหความชวยเหลือแกเพ่ือนครูในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดประสบการณและ
กิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

นิเทศและเยี่ยมชั้นเรียน บันทึกการนิเทศ 
สมุดเยี่ยมชั้นเรียน 

8.5ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีความพึงพอใจในโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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             ลงชื่อ                                      ผูรับผิดชอบโครงการ      

( 0นางนวนัฏ  อินปน 0) 
    ตําแหนง   ครู ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดศรีสวาง  
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ช่ือแผนงาน  : การบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ  : วิจัยในชั้นเรียน 
ลักษณะโครงการ  : โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน  : กลยุทธท่ี 3  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี  3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจดัประสบการณและพัฒนาเด็ก 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  :  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ   
ตัวบงชี้ท่ี  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรยีน 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางนวนัฏ  อินปน            
............................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล  

                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา 24 (5) กลาววา 
"สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกให
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ”    มาตรา 30 กลาววา "ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา”  ซ่ึงท้ัง  2  มาตรากําหนดใหครูใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ี เหมาะสมแก
ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู และในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมหนึ่งท่ีสําคัญคือ ครูผูสอนตองรูจักนักเรียนเปน รายบุคคล รูความตองการ 
ความสามารถ จุดเดนและจุดดอย เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกคนไดเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู ฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห ใชขอมูล ประกอบการตัดสินใจ 

         โรงเรียนวัดศรีสวาง  เห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียนข้ึนมา  
   
2. วัตถุประสงค 
   2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหครูมีความรู  ความเขาใจ  ในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
    2.2 เพ่ือใหครูสามารถใชการวิจัยในชั้นเรียนแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

           3.1.1  ครูรอยละ  90  มีความรู ความเขาใจ ในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
         3.1.2 ครูรอยละ  100  มีงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาละ  1  เรื่อง  
 
   3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ครูใชนวัตกรรมจากการวิจัยชั้นเรียนในการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดําเนนิการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนราย
หัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
    1.1เสนอขออนุมัติโครงการ 
     

 
  เม.ย. 65 
  

-  - ผอ.โรงเรียน 
นางนวนัฏ 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
    2.1 ประชุมครูเพ่ือมอบหมายภาระงาน    
    2.2 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 
    2.3  จัดทําโครงรางงานวิจัยในชั้นเรียน 
    2.4  จัดทํานวัตกรรม  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย 
    2.5  ดําเนินการวิจัยตามโครงรางท่ีทําไว 
    2.6  นิเทศติดตามผลการดําเนินการวิจัย 
 
    2.7  สรุปผลการวิจัย  และเขียนรายงานการ
วิจัย 
    2.8  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยในชั้น
เรียน 
    2.9  เผยแพรงานวิจัยในชั้นเรียน 

พ.ค. 65- 
มี.ค. 66 

 

10,000 -  
นางนวนัฏ 
 
 
คณะครู 

 
 

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
คณะครู 

 
 
 
 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check )  
3.1 ประเมินผลโครงการ 

ต.ค.  65 
มี.ค.  66 

- - นางนวนัฏ 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
4.1 สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค. 66 - - นางนวนัฏ 

รวม  10,000   

 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เริ่มตนเดือนเมษายน ป  2565  ถึง สิ้นสุดเดือนมีนาคม ป  2566 
 
6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณท้ังสิ้น 15,000 บาท 
  

7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
 7.1  โรงเรียน 
 7.2  ชุมชน 
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          7.2  องคกรในชุมชน 
 7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 
เชิงปริมาณ 
  1.ครูรอยละ  90  มีความรู ความเขาใจในการ
ทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
  2.ครูรอยละ  100  มีงานวิจัยในชั้นเรียนอยาง
นอยปการศึกษาละ  1  เรื่อง  

 
นิเทศ 
 
ตรวจสอบ 
 

 
แบบนิเทศ 
 
แบบบันทึกการตรวจสอบ 
 

เชิงคุณภาพ 
  1.ครูใชนวัตกรรมจากการวิจัยชั้นเรียนในการ
แกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
นิเทศ 

 
แบบนิเทศ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   9.1  ครูมีความรู ความเขาใจในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
 9.2 ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาละ  1  เรื่อง 
 9.3 ครูใชนวัตกรรมจากการวิจัยชั้นเรียนในการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ลงชื่อ                                   ผูรับผิดชอบ 
(นางนวนัฏ  อินปน)  

                 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดศรีสวาง   
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ช่ืองาน    :  งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ  :  ศึกษาแหลงเรียนรู 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน:  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน                                                          
                                  เปนสําคัญ  
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ขอ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุคนมีสวนรวม      
ขอ 2 การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดโยงบริบทของชุมชนและทองถ่ิน     
ขอ 3 การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ   
ผูรับผิดชอบโครงการ: 1. นายอนุษา       ใหมศรี 
         2. นางอิศราภรณ  ทิพยวงค 
   .......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 
 

การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ตามสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงจาก
ประสบการณของตนเอง โดยผสมผสานความรูตางๆอยางสมดุล มุงเนนในเรื่องของความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการความรูตางๆ ตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงโดยผสมผสาน
สาระความรูในดานตางๆอยางไดสัดสวนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี   เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสําคัญอยางมากอยางหนึ่งซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองทําใหไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีศึกษาอยางแทจริง ท้ังยังเปนการเสริมสราง
ประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางสมบูรณมากยิ่งข้ึน เพราะการพาผูเรียนไปทัศนศึกษานั้น ถือวาเปนวิธีการท่ี
ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการเรียนรูและสามารถพัฒนาผูเรียนในดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ
และสังคม อีกท้ังเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนไดรับการศึกษาท้ัง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน 

 
2.วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือเปดโลกทัศนของนักเรียนใหไดรับประสบการณตรงจากการเดินทางไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานท่ีท้ังในและตางจังหวัด 

 2. เพ่ือนําความรูท่ีไดจากการทัศนศึกษาไปพัฒนาความคิด พัฒนาตนและพัฒนาสังคม 
3. เพ่ือสรางความผูกพันความรักสามัคคีในหมูคณะ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
1. รอยละ  90 ของครู-นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนวัดศรีสวางไดเดินทางไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานท่ีท้ังใน และตางจังหวัด 
2.  รอยละ 85 ของนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการทัศนศึกษาไปพัฒนากระบวนความคิด พัฒนาตน 
และพัฒนาสังคม 
เชิงคุณภาพ 
1. คร-ูนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนวัดศรีสวางมีความผูกพันรักสามัคคีในหมูคณะ และความ 
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สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 
 

กิจกรรมสําคัญ 

 

ระยะเวลา 

งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุนอ่ืน 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
-ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

 

  
 
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

-ยื่นเสนอโครงการ พ.ค. 65   นายอนุษา  ใหม
ศรี และ
คณะกรรมการ 

-แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรมแยกตามระดับชั้น คือ 
 - ปฐมวัย  
 - ประถมศึกษา  
 - มัธยมศึกษาตอนตน 

    

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
-ดําเนินการตามกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูในทองถ่ินและ
แหลงเรียนรูตางจังหวัด  ดังตอไปนี้ 
1)สํารวจความตองการของนักเรียนท่ีจะไปทัศนศึกษา 
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน และศึกษาแหลงเรียนรู
นอกโรงเรียน 
2) สํารวจสถานท่ี  และเสนทางในการเดินทาง 
3) ทําหนังสือขออนุญาตผูปกครอง/ขอนุญาตสพป. 
4) จัดทําประกันชีวิต  และทัศนศึกษาตามกําหนดตารางท่ี
วางไว  

 
พ.ย. 65- 
ก.พ. 66 

 
 
 
 

พ.ย. 65- 
ก.พ. 66 

 
 

  
นายอนุษา  ใหม
ศรี และ
คณะกรรมการ 
นายอนุษา  ใหม
ศร ี
นางใกลรุง  เต
ปา 
ครูผูรับผิดชอบ 

3.ข้ันประเมินผล  ( C.Check ) 
- ประเมินผลโครงการศึกษาแหลงเรียนรู 

มี.ค. 66   นายอนุษา  ใหม
ศร ี

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
- จัดทํารูปเลมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

เม.ย. 66    
นายอนุษา  ใหม
ศรี  

 หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6.  งบประมาณ 
   (งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  
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7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง 
 7.2  ครูประจาํชั้น/ครูประจําวิชา 
 7.3  บุคลากรในโรงเรียนวัดศรีสวาง 

8.ระดับความสําเร็จ 
 
ท่ี ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. 
 

รอยละ 90 ของครู-นักเรียน บุคลากรใน 
โรงเรียนวัดศรีสวางทุกคน ไดเดินทางไปทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีท้ังในและ
ตางจังหวัด 

สํารวจจํานวนครู-นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนท่ีไดเดินทางไป
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานท่ีท้ังในและตางจังหวัด 

แบบสํารวจ/
แบบสอบถาม 

2. 
 
 

รอยละ 85 ของนักเรียนนําความรูท่ีได 
จากการทัศนศึกษาไปพัฒนาความคิด               
พัฒนาตน และพัฒนาสังคม  

สอบถามนักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม 
สะทอนคิดรวมกัน 

แบบสอบถาม/ 
แบบประเมิน 
 

3. 
 
 
 

รอยละ 95 ของครู-นักเรียน  บุคลากรใน 
โรงเรียนวัดศรีสวางทุกคนมีความผูกพัน               
ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และความ
สนุกสนานเพลิดเพลนิจากการรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม/แบบสอบถาม 
ความพ่ึงพอใจในการดําเนิน
กิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถาม 

 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 1. ครู-นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคนไดเดินทางไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี ท้ัง
ในและตางจังหวัด 
 2. นักเรียนนําความรูท่ีไดจากการทัศนศึกษาไปพัฒนากระบวนความคิด พัฒนาตนและพัฒนาสังคม 

3. ครู-นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคนมีความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ  
 และความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

4. นักเรียนเกิดการสรางแรงบันดาลใจ จากการศึกษาแหลงเรียนรูท่ีเปดโอกาสทางการศึกษา 

 
ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ 

                                                  (นายอนุษา  ใหมศรี)       
                     ตําแหนง ครู คศ.1 
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งานบริหารงบประมาณ  จํานวน  3  โครงการ 

1.  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ   
2.  โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ  
3.  โครงการทุนนี้เพ่ือนองมัธยม   
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ช่ืองาน  : งานบริหารแผนและงบประมาณ 
ช่ือโครงการ : จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2565 
ลักษณะโครงการ : โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารแลการจัดการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ: นางนวนัฏ  อินปน 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกรเนน
กระบวนการและจุดมุงหมายรวมท่ีหนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนเครื่องมือท่ีจะชวยให
การบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนกลยุทธของสวนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเปนแผนท่ีแสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา จะตองสอดคลองกับปญหาและความตองการของสถานศึกษา และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ   

โรงเรียนวัดศรีสวาง เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ตระหนัก 
และเล็งเห็นถึงความสําคัญจึง ดังกลาว  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2565 โดยการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว  และ
นําไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหโรงเรียนวัดศรีสวาง มีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 ท่ีสอดคลองกับความตองการ
และบริบทสถานศึกษา เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย 
 
3.  เปาหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2565  จํานวน  6  เลม        

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนวัดศรีสวาง มีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 ท่ีสอดคลองกับ 

ความตองการ และบริบทของสถานศึกษาเพ่ือเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม
เปาหมาย  
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

4. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ( P. Plan ) 
- ประชุมหัวหนากลุม/ฝายวางเพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
 

เม.ย.  65 - - ผอ.ธนวัฒน 
 
 
 
 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
1. จัดตั้งคณะกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจาํป 2565 
3. คณะครูและบุคลากรเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุเขาแผนปฏิบัติการ 
4. จัดทํารางแผนปฏิบัติการ 
5.เสนอรางแผนปฏิบัติการตอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เห็นชอบ  
6.จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการปการศึกษา  
2565 
7.นิเทศ  กํากับ  ติดตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

เม.ย. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 - นางนวนัฏ  อินปน 
และคณะครู 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจาํปงบประมาณ 2565 

มี.ค.  66 - - นางนวนัฏ  อินปน 
และคณะครู 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

มี.ค.  66 - - นางนวนัฏ  อินปน 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 
 
 
 
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ   
  



๑๓๐ 
 

 
8. ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
8.1  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2565  จํานวน  6  เลม        ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
8.2  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 สอดคลองกับ 
ความตองการ และบริบทของสถานศึกษาเพ่ือเปนกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย  

ประเมิน 
รายงาน 

แบบประเมิน 
แบบรายงานโครงการ 

9.ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 โรงเรียนวัดศรีสวางมีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
เพ่ือเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย  
 
 
 
 

 (ลงชื่อ )                                           ผูรับผิดชอบ      
                                              ( 0นาง0นวนัฏ  อินปน) 

              ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดศรีสวาง        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ช่ือแผนงาน  :  งานบริหารงบประมาณ 
ช่ือโครงการ  :  พัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 2.กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ตัวบงชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู           
ผูรับผิดชอบโครงการ:    นางอิศราภรณ ทิพยวงค   และคณะ 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบเก่ียวกับงานการเงิน และพัสดุ การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ  มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการ
บริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษา  รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพ
ท่ีดีตอผูเรียน  เพ่ือประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดศรีสวาง จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน และพัสดุ เพ่ือพัฒนาระบบการทํางาน ซ่ึงประกอบดวยงานการเงินและพัสดุ  
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุมงาน / ฝายใหสามารถดําเนินไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 
   1.  เพ่ือใหมีการบริหารและพัฒนางานการเงินและพัสดุ ของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ในการควบคุม
การใชจายงบประมาณ 
 2.  เพ่ือใหงานการเงินและพัสดุ ของโรงเรียนมีความเปนระบบ ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
และ 
สามารถตรวจสอบได 
 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
         3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1รอยละ 100 ของงานการเงิน และพัสดุ  ดําเนินการถูกตอง  เปนปจจุบัน  มีการจัดเก็บอยาง
เปนระบบ และสามารถตรวจสอบได 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1เจาหนาท่ีการเงิน และพัสดุ  มีการจัดระบบงาน  สามารถตรวจสอบ 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 
4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนราย
หัว 

อุดหนุนอ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
    - เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ 
    - ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
     - แตงตั้งเจาหนาท่ีการเงิน และพัสดุ 
     - ประชุมเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
     -  จัดซ้ือจัดหาวัสดุในการดําเนินงานการเงิน  
เชน  กระดาษ A4 , แฟมงาน , โทนเนอรปริ้น
เตอร , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบสําคัญรับเงิน 
     -  จัดทํารายงานขอมูลตามโครงการพัฒนา
ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน E-budget ใน
เว็บไซต ปละ 2 ครั้ง 
     -  จัดทําระบบบัญชี  เอกสารตางๆทะเบียน
คุมเงินแตละประเภท  ไดแก สมุดเงินสด สมุดเงิน
คงเหลือ สมุดเงินคงเหลือประจําวัน สมุดคุมเงิน
นอกงบประมาณ  รวมท้ังแผนการใชเงิน
งบประมาณประจําป    ใหถูกตอง  โปรงใส  และ
เปนปจจุบนั 
    -  จัดทําหลักฐานการขอเบิกสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล  และการศึกษาบุตร  ของ
ขาราชการ 
  -  จัดทํารายงานการขอเบิกจายคา
สาธารณูปโภค ไฟฟา โทรศัพท  internet 
  -  จัดทํารายงานสาธารณูปโภค ในเว็บไซต 

 
เม.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 พ.ค. 65 –  
มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

  
ผอ.รร. 

 
 
 
 
 
 

นางอิศราภรณ 
น.ส.ลักขณา

และ 
คณะทํางาน 

 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนราย
หัว 

อุดหนุนอ่ืนๆ 



๑๓๓ 
 

 -  จัดซ้ือจัดหาวัสดุในการดําเนินงานพัสดุ  เชน  
กระดาษ A4 ,แฟมงาน,โทนเนอรปริ้นเตอร ฯลฯ 
 -  จัดทําระบบพัสดุใหถูกตองตาม  พ.ร.บ. การ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
  - จัดเก็บเอกสาร  ตรวจสอบความถูกตองของ
การทํางาน ท้ังระบบงานการเงินและพัสดุ  ให
เปนระบบ  โปรงใส   สามารถตรวจสอบได 
     -  รายงานขอมูลการเงินยังหนวยงานตน
สังกัด 
3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check  
     - ประเมินผลโครงการ 
4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
      -  สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 66 
 

เม.ย.66 

6,000  นางณัฐพร  
นายมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอิศราภรณ 
 

นางอิศราภรณ 

รวม  12,000 -  
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เมษายน 2565 – เมษายน 2566 
 
6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณท้ังสิ้น 12,000 บาท ( งานการเงิน  6,000 บาท  งานพัสดุ  6,000 
บาท) 

-  อุดหนุนรายหัว   12,000   บาท   และ  อุดหนุนอ่ืน   -  บาท 
 

7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
 7.1  เจาหนาท่ีการเงินและพัสดุ 
 7.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
 7.3  เทศบาลตําบลหารแกว 
 
8.ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 
ดานปริมาณ 

1.รอยละ 100 ของงานการเงิน และพัสดุ  
ดําเนินการถูกตอง  เปนปจจุบัน  มีการจัดเก็บ
อยางเปนระบบ  และสามารถตรวจสอบได 
ดานคุณภาพ 

 
-รายงานผลการดําเนินงาน
การเงิน – บัญชี  และพัสดุ 

 
แบบสอบถาม 



๑๓๔ 
 

  1. เจาหนาท่ีการเงิน และพัสดุ  มีการจัด
ระบบงาน  สามารถตรวจสอบได 

-ตรวจสอบเอกสารการ
ดําเนินงานการเงิน – บัญชี  
และพัสดุ 
-สอบถามขอมูลจากขาราชการ
ครูและบุคลากร 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  การบริหารและพัฒนางานการเงินและพัสดุ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการใชจาย
งบประมาณ 
 2.  งานการเงินและพัสดุ  ของโรงเรียนมีความเปนระบบ ถูกตองตามระเบียบของทางราชการและ
สามารถตรวจสอบได 
  3.  ผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในโครงการ 
 
  
                                      ลงชื่อ                                      ผูรับผิดชอบ 

                (นางอิศราภรณ  ทิพยวงค)                                            
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีสวาง  

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ช่ืองาน:         งานบริหารจัดการท่ัวไป 
ช่ือโครงการ :   ทุนนี้เพ่ือนองมัธยม 
ลักษณะโครงการ: โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน:  กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ  
ผูรับผิดชอบโครงการ: นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง 
......................................................................................................................................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สื่บเนื่องจากโรงเรียนไดจัดทําโครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยการ
เยี่ยมบานนักเรียนในทุกๆปการศึกษา พบวามีนักเรียนหลายคนท่ีไมไดอยูกับบิดามารดาโดยมี
ญาติ ปู ยา ตา ยาย คอยดูแลนักเรียนและจํานวนนั้นมีฐานะยากจน บางคนอยูกับบิดา มารดา
แตก็หาเชากินคํ่า รับจางไปวันๆ แตดวยความรักและเอาใจของญาติ ปู ยา ตา ยาย อยากให
เด็กไดเรียนในสถานศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ แมขัดสนก็ตาม จนบางเทอมไมมีเงินจายคาเลาเรียน 
บางรายไมมีจายเลยหลายเทอมแตทางโรงเรียนก็ไมไดทวงถามเม่ือทราบวาฐานะทางครอบครัว
ไมคอยดีนัก 

       โรงเรียนจึงจัดทําโครงการทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนเพ่ือชวยเหลือ
นักเรียนยากจนดังกลาวขางตน โดยการใหทุนการศึกษา เพ่ือนักเรียนจะไดเรียนเหมือนกับ
เพ่ือนๆโดยท่ีไมตองมาคิดเรื่องอ่ืนและทําหนาท่ีในการศึกษาหาความรูอยางเต็มท่ีตอไป โดยมร
ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองคอยใหการสนับสนุน สงเสริม และรวมมือกันเพ่ือใหเด็กเปนคนดีมี
ความรูและเปนท่ีพ่ึงของครอบครัวในอนาคตขางหนา 

      ดังนั้นโรงเรียนจึงเห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการนี้เพ่ือชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคล ซ่ึงมีสวนสงเสริมทําใหผูเรียนตั้งใจ และเรียนอยางมีความสุขตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา  

2. เพ่ือใหนักเรียนตั้งใจเรียนและเรียนอยางมีความสุข  
๓.เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง รอยละ 2 ไดรับทุนการศึกษา  
เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
4.วิธีดําเนินการและข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ 

วัน เดือน ป 

ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

ข้ันเตรียม/วางแผน(Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ขอ
อนุมัติโครงการ และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือวางแผนดําเนินกิจกรรม 
1.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.4 ดําเนินตามกิจกรรมตาง ๆ ตามปฏิทิน 

 
 

พ.ค. 6๕ 

  นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง 

ข้ันปฏิบัติตามแผน(Do) 
2.1คัดเลือกนักเรียนท่ียากจน 
2.2เชิญผูปกครองพบผูบริหาร 
2.3มอบทุนการศึกษา 

พ.ค.6๕- 
มิ.ย.65 

 ๓0,000 นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง
คณะครูโรงเรียนวัดศรีสวาง 

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน 
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
(Check) 
3.1 แบบประเมินผล 
3.2 สรุปผลการประเมิน 

 

มี.ค.6๖ 

   

นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง 

ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน 
นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
(Action) 
4.1 นําขอมูลจากการทําโครงการมาประชุม 
ปรึกษาหาแนวทางเพ่ือชวยเหลือรายอ่ืน
ตอไป 
4.2 จัดเตรียมทําแผนงานและโครงการในป
การศึกษาตอไป 

มี.ค.6๖   นางสาวอังศุมาลิน จันตะตึง 

5. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 30,000บาท (สามหม่ืนบาทถวน)  

 

 



๑๓๗ 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
หมวดรายจาย จํานวนเงิน รายละเอียดงบประมาณ 

1.มอบทุนการศึกษา 30 ทุน 30,000 ใสซองละ 1,000 บาท 
รวม 30,000  

 
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ   
- 
 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนไดรับการประเมิน SDQ การประเมิน การ
เยี่ยมบาน 

แบบประเมิน 

นักเรียนไดรับความชวยเหลืออยาง
ใกลชิด 

มอบทุนการศึกษา แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางท่ีมีฐานะยากจนไดรับการดูแลชวยเหลือตามโครงการชวยเหลือนักเรียน
โดยไดรับทุนการศึกษาเพ่ือเปนคาใชจายในการเลาเรียน และเรียนไดอยางมีความสุข 

 
 

ลงชื่อ                                  ผูรับผิดชอบ             

                                           (นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง)                                     
                                               ครู โรงเรียนวดัศรีสวาง                                        
 

 
 

 
 

 

 
 



๑๓๘ 
 

งานบริหารบุคคล  จํานวน  1  โครงการ 

1.  โครงการพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

ช่ือแผนงาน  : งานบริหารบุคลากร 
ช่ือโครงการ:  พัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน:  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา:  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                      ขอ 2.4  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
                                       2.4.1ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนา
ตนเอง                                                       
  ผูรับผิดชอบโครงการ: 1. นางใกลรุง  เตปา
..............................................................................................................................................................................
. 
1. หลักการเหตุผล 
 การพัฒนางานในระดับโรงเรยีน  การพัฒนาบุคลากรนบัวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง ถา
บุคลากรเพียงพอและมีคุณภาพแลว ยอมสงผลตอการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาไดเปนอยางดี  การ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรู ความสามารถเปนการเพ่ิมพูนศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร
ตลอดจนชวยสรางความม่ันใจในการจัดการศึกษาตอไป 

2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดเขารวมประชุม อบรมสัมมนาเพ่ิมพูนประสบการณความรู 
  2. เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเชื่อม่ันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงทัศนคติในการปฏิบัติงานมีเจตคติ
ท่ีดีตอ งานและอาชีพครู 
           4. เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร 
 
3. เปาหมาย ดานปริมาณและดานคุณภาพ 
 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18 คน 
 2. ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง และมีครูเพียงพอ 
 3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หนังสือ บทความ หรือเปนวิทยากร 
          4. บุคลากรภายในโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดีข้ึนปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว อุดหนุนอ่ืนๆ 

1.ข้ันเตรียมการ ( P. Plan )  - - นายธนวัฒน  
จรรยเสง่ียม 



๑๔๐ 
 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 เม.ย.65 

2. ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
- ประชุมชี้แจงคณะครูในการดําเนินงาน 
- บุคลากรในโรงเรียนเขารวมประชุม/อบรม/
ศึกษาดูงาน 
-ติดตามดูแลใหความชวยเหลือ 
- แตงตั้งคณะกรรมการพิจาณาความดี
ความชอบ 
- จัดกิจกรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

การจัดสวัสดิการสําหรับครู 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 พ.ค. 65 

- - นายธนวัฒน 

จรรยเสง่ียม 

 พ.ค.65 ถึง 

มี.ค.66 

50,000 - นายธนวัฒน 

จรรยเสง่ียม 

และคณะ 

3. ข้ันประเมินผล ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

มี.ค.65 

- - นางใกลรุง   

เตปา 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

- สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

มี.ค.65 

- - นางใกลรุง   

เตปา 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปการศึกษา  2565 ( 17  พฤษภาคม – 31  มีนาคม 2566) 

 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น  50,000   บาท (หาหม่ืนบาทถวน)  
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน  3,000  บาท 
           - ศึกษาดูงานเพ่ิอพัฒนาบุคลากร 47,000  บาท 
 

7.ระดับความสําเร็จ 

ตัวชี้วัด แหลงท่ีมาของขอมูล เง่ือนไขความสําเร็จ 

1.บุคลากรภายในโรงเรียนไดเขารวมประชุม  
อบรมสัมมนาเพ่ิมพูนประสบการณความรู 

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอยละ 100 

2.บุคลากรในโรงเรียนมีความเชื่อม่ันปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอยละ 80 



๑๔๑ 
 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

การประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 80 

4.ครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับผลการ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามงาน
ท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติ (ประสิทธิภาพของ
การทํางาน) 

การสังเกต 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

รอยละ 80 

3. บุคลากรในโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแสดงทัศนคติในการปฏิบัติงานมี 
เจตคติท่ีดีตองานและอาชีพคร ู

แบบสอบถาม รอยละ 80 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ขาราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสวางไดรับการพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาตนเองเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
 2. ขาราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสวางไดรับการพัฒนาและสงเสริมเพ่ือยกระดับวิทยฐานะ
ของขาราชการครูใหมีความเจริญกาวหนาตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 
          3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคน มีขวัญและกําลังใจ 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
 5. ครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับผลการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามงานท่ีไดรับ
มอบหมายและปฏิบัติ (ประสิทธิภาพของการทํางาน) 
 6. ขาราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสวางมีมีทัศนะคติท่ีดีตองานและอาชีพครู 

              

ลงชื่อ                              ผูรับผิดชอบ 

(นางใกลรุง  เตปา)                                             
ครู ค.ศ.3  โรงเรียนวัดศรีสวาง                                      
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งานบริหารทั่วไป  จํานวน  7  โครงการ 

1. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  
2.  โครงการงานชุมชนสัมพันธ   
3.  โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน   
4.  โครงการจัดระบบธุรการและสารสนเทศ   
5.  โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 
6.  โครงการสรางเครือขายเพ่ือการเรียนรู   
7.  โครงการเด็กดีศรีสวางสรางเงินออมทรัพย   
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ช่ือแผนงาน  :บริหารท่ัวไป 
ช่ือโครงการ:อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
ลักษณะโครงการ:ตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา ขอ 1.2 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา:มาตรฐานท่ี1 คุณภาพผูเรียน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   
ผูรับผิดชอบโครงการ นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา 
....................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 
              การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนสิ่งสําคัญมากเพราะ
เด็กในวัยนี้เปนวัยท่ีกําลังเจริญเติบโตในทุกดาน  คือท้ังดานรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา  ดังนั้น
โรงเรียนวัดศรีสวางจึงไดจัดทําโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณแข็งแรงไดรับประทานอาหารครบ 5 หมูและมีความพรอมท่ีจะเรียนรู 

นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคนมีฐานะยากจน  ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลหารแกว   ในการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาตามหลักโภชนาการ อยางท่ัวถึง รอยละ 100 

2. เพ่ือใหนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทุกวัน        
(วันเปดทําการสอน) 

2. เพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนตามขอมูล ระบบ DMC 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
 
4. วิธีดําเนินการแล/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม.ย.65  ผอ.ร.ร. 
2.ยื่นเสนอโครงการตอเทศบาลตําบลหารแกว เม.ย.65  

 
นางณัฐพร 

3.แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ค. 65  ผอ.ร.ร. 
4. 1  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับงานอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม(นม) 

ตลอดป
การศึกษา 

1,000.- คณะครู 
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5.สรุปผล/เขียนรายงานการดําเนินงานตามโครงการ เม.ย.6๖  นางณัฐพร 

 
5. วิธีดําเนินการ 
         จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับงานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
                     ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 256๕ (100  วัน) 
            ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 256๕ (100 วัน)   
 
7. หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนวัดศรีสวางตําบลหารแกว อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
 
8. งบประมาณ : 1,000.- 
 
9. การติดตามและประเมินผล: โดยวิธีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือเสนอผลการดําเนินงาน
ตอนายกเทศมนตรีตําบลหารแกวและหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบตอไป 
 
10.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางทุก
คน ไดรับประทานอาหารกลางวัน
ทุกวัน (วันเปดทําการสอน) 

สํารวจจํานวนผูเรียนท่ีไดรับประทานอาหาร
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 แบบสํารวจรายการ 

2.นักเรียนไดรับประทานอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณคาตามหลัก
โภชนาการท่ีดี 
 
 

ผูเรียนไดรับประทานอาหารมีคุณคาตาม
หลักโภชนาการท่ีดีประเภท ผักท่ีปลอด
สารพิษ เห็ด ไก /ปลา จากการปลูก การ
เพาะเห็ด การเลี้ยงไก/ปลา เพ่ือสนับสนุน
อาหารกลางวันของร.ร. 

แบบสํารวจรายการ 

3.นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางทุก
คน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ. 

สังเกต 
สํารวจ 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
 แบบสํารวจ 
แบบสอบถาม 

4. นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตรงตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว 

ผูเรียนไดรับการประเมินน้ําหนัก สวนสูง 
และวัดสมรรถภาพทางกาย 

แบบประเมินน้ําหนัก-
สวนสูง 

 
11. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 1.นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคน ไดรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน    (วันเปดทําการสอน) 

2.นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาตามหลักโภชนาการท่ีดี 
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3.นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
4. นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 

      
 

(ลงชื่อ)     ผูรับผิดชอบ 
     (นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา) 
         ผูรับผิดชอบโครงการ 
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ช่ือแผนงาน   งานบริหารท่ัวไป 
ช่ือโครงการ:  งานชุมชนสัมพันธ  
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง  
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาขอ 3 การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝายและการ รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน                          
ผูรับผิดชอบโครงการ:     นายประเสริฐ  ปนแกว, และคณะครู  
…………………………………………………………….............................................................................. 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแหงชาติพ.ศ.2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจาก  ผูปกครองนักเรียน  ผูทรงคุณวุฒิ  
ผูนําทองถ่ิน  ศิษยเกา  ตัวแทนขาราชการครูในโรงเรียน  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
อัตราสวนท่ีกําหนด 
 ในสภาพปจจุบันชุมชนมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา และใหการสนับสนุนโรงเรียนโรงเรียนจะ
เจริญรุงเรืองเปนท่ียอมรับไดนั้น ตองอาศัยการประชาสัมพันธ การประสานงาน การสรางความเขาใจกับทุกฝาย
ในชุมชน อยางสมํ่าเสมอ เพราะการจัดการศึกษาจะเนนการมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนจะเกิดความศรัทราและ
เชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดนั้น โรงเรียนตองดึงชุมชนเขามามีสวนรวม ดังนั้น เพ่ือใหโรงเรียนเปน
ท่ียอมรับและศรัทธาของชุมชน โรงเรียนวัดศรีสวางจึงตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดทํา
โครงการสานสัมพันธรวมกันพัฒนาโรงเรียน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน กับ ชุมชน 
ผูปกครอง และตัวแทนองคกรในทองถ่ิน      

2.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชน 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนในการประกันคุณภาพการศึกษาแกชุมชน 
 4. เพ่ือใหกรรมการสถานศึกษา กรรมการท่ีปรึกษา ชมรมศิษยเกา และ ชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียน 

3.เปาหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
      เชิงปริมาณ 
  1. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรอยละ 80 
  2. กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษยเกา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน รอยละ 80 
      เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
 2. โรงเรียนไดรับความชวยเหลือดานตาง ๆ จากชุมชน 
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4. . วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

ลําดับท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือนป 

ท่ีปฏิบัติ 
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนอ่ืน 

1. ประชุมชี้แจงและวางแผนดําเนินการ - - พ.ค.๖๕ 

2. เสนอโครงการและแตงตั้งผูรับผิดชอบงาน - - มิ.ย.๖๕ 

3. ดําเนินตามโครงการ 
- ประชุมกรรมการสถานศึกษาอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
- ประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จัดทําไวนิลและแผนพับประชาสัมพันธ 
    
-รวมงานชุมชนตลอดท้ังป 
งานบุญตามประเพณี 
รวมงานในชุมชน เชนงานวัด  
งานฌาปนกิจศพ ฯลฯ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๔,๐๐๐ 

- 
- 

๑,๐๐๐ 
- 
- 
- 
.- 

 

 
มิ.ย๖๕-มี.ค๖๖ 

 
 มิ.ย.๖๕-กพ.๖๖ 
15 มี.ค. ๖๖ 

 

4. สรุป ประเมินผล และรายงานผล - - มี.ค.๒๕๖๖ 

     
 รวม  ๕,๐๐๐ 

 
 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 
6.  งบประมาณ 
 งบอุดหนุนและเงินอุดหนุนอ่ืน ๕,๐๐๐ บาท  
7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 
  คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง  
8. ระดับความสําเร็จ 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
เชิงปริมาณ 
   1. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรอยละ 80 
   2. กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษยเกา ผูปกครองมีสวนรวมใน
การพัฒนาโรงเรียน รอยละ 80 

 
สํารวจ 
 
ประเมิน 

 
แบบสํารวจ 
 
แบบประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและมีสวนรวม
ในการพัฒนาหมูบาน 
   2. โรงเรียนไดรับความชวยเหลือดานตาง ๆ จากชุมชน 

 
สอบถาม 
 
บันทึก 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบบันทึกผล 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ชุมชนสงเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวาง 
 2. บุคลากรในโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
 3. โรงเรียนไดประชาสัมพันธการจัดการศึกษาแกชุมชน 
 4. กรรมการสถานศึกษา กรรมการท่ีปรึกษา ชมรมศิษยเกา และ ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
โรงเรียน 
 

(ลงชื่อ)                                       ผูรับผิดชอบ 

(นายประสริฐ  ปนแกว)                                    
   ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีสวาง 
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ช่ือแผนงาน : งานบริหารท่ัวไป 
ช่ือโครงการ: พัฒนางานทะเบยีนนักเรียน 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 2.สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรศึกษาท้ังระบบใหสามารถ 
                                                         จัดกิจกรรมเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา: มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                                                        2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร 

                                               จัดการ    และการจัดการเรียนรู 
ผูรับผิดชอบโครงการ:    นางใกลรุง เตปา และคณะ
........................................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 
 งานทะเบียนนักเรียนเปนงานหนึ่งของกลุมบริหารท่ัวไป  เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ  เปนระบบ  
บรรจุผลตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายของโรงเรียน   จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงงานทะเบียน
นักเรียน    การลงทะเบียนประวัติขอมูลนักเรียน  การจัดเก็บหลักฐานเอกสารสําคัญของนักเรียนเปนสิ่ง 
สําคัญมากท่ีจะตองลงรายการใหถูกตองและเปนปจจุบันจัดเก็บอยางเปนระบบ  เรียบรอย ปลอดภัย  สะดวก
ตอการสืบคนในการปฏิบัติงาน  เปนหลักฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการแสดงตนเปนนักเรียนท่ีไดผานกระบวนการ
ข้ันตอนตรวจสอบอยางถูกตอง สามารถนําไปเปนเอกสาร หลักฐานอางอิงได 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหการดําเนินการรับและจําหนายนักเรียนประจําป 2565 เปนไปตามนโยบาย  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.เพ่ือใหบริการชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ สามารถสงบุตรหลาน   เขาเรียน
ในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  นักเรียนท่ีมาติดตอ
ยายเขาและยายไปศึกษาตอท่ีอ่ืน  อยางสะดวก  รวดเร็ว  และท่ัวถึง 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  เชิงปริมาณ 
 3.1.1   งานทะเบียนมีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณใชปฏิบัติงานพอเพียง และมีคุณภาพ ไวบริการ
บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลท่ีมาติดตอราชการ 
 3.1.2 โรงเรียนสามารถดําเนินการรับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และนอกเขตพ้ืนท่ีบริการอยาง
ท่ัวถึง 
 3.1.3 โรงเรียนสามารถดําเนินการลงทะเบียนขอมูลนักเรียนท่ีเขาใหมไดทุกคน 
 3.1.4 บุคลากรทุกฝายและบุคคลท่ีมาติดตอราชการติดตองานสะดวกรวดเร็วไดรับความพึงพอใจ 
  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวาง  มีวัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณใชปฏิบัติงาน 
พอเพียง และมีคุณภาพรอยละ 80 ข้ึนไป   
 3.2.2 โรงเรียนสามารถดําเนินการรับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และนอกเขตพ้ืนท่ี 
บริการ รอยละ 80 ข้ึนไป  
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  3.2.3 โรงเรียนสามารถดําเนินการลงทะเบียนขอมูลนักเรียนท่ีเขาใหมได รอยละ 100 
 3.2.4 บุคลากรและผูมาติดตอราชการมากกวารอยละ 80 ไดรับความพึงพอใจ  
4. วิธีดําเนินการแล/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ 
วัน เดือน ป 

ท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว อุดหนุนอ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
- ประชุมครู/เสนอโครงการ 
- แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
- จัดทําเสนอขออนุมัติโครงการ 
- วางแผนการดําเนินงาน 

1 เม.ย. 65   นายธนวัฒน 

 จรรยเสง่ียม 

2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 
- ประชุมและมอบหมายงาน 
- จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ 

- จัดทําปายประชาสัมพันธการรับสมัครนร. 

- จัดทําเอกสารการรับนักเรียน  

-  การรับสมัครนักเรียน  

- จัดทําเอกสารยายเขา-ออก และลงทะเบียน 

- รับนักเรียนใหม (ทะเบียนเลมใหญ) 

- จัดซ้ือ ปพ. 1  2  3  (ออกหลักฐาน
ทางการเรียน) 

-ทําตราปมนูน 

-ทําบัตรนักเรียน 

1พ.ค.65 

ถึง 
31มี.ค. 66 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย.65 

มิ.ย.65 

 

 

3,500 

 

 

 

 

 

 

- 

5,000 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ผอ.ธนวัฒน 

นางใกลรุง  เตปา 

นางใกลรุง  เตปา 

นางใกลรุง  เตปา 

 

 

 

 

นางอัญชณา สืบสกุล 

 

นางอัญชณา สืบสกุล 

นายมนตรี ไชยบุญทา 

3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
-ประเมินผลโครงการพัฒนางานทะเบียน
นักเรียน 

มี.ค. 66   นางใกลรุง  เตปา 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

- สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค. 66   นางใกลรุง  เตปา 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปการศึกษา 2565 ( 17  พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ) 
6.  งบประมาณ  18.500  บาท 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเก่ียวกับงานทะเบียน  จํานวนเงิน     3,500  บาท 

          - ทําตราปมนูน                               จํานวนเงิน    5,000  บาท 

          - ทําบัตรนักเรียน                             จํานวนเงิน  10,000  บาท 
7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ   - 

 

 

8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1  งานทะเบียนนกัเรียนมีวัสดุ  ครุภัณฑ  และ
อุปกรณใชปฏิบัติงาน พอเพียง  และมีคุณภาพ ไว
บริการบุคลากรในโรงเรียน และบุคคลท่ีมาติดตอ
ราชการ 

แบบสํารวจความพึงพอใจ รอยละ  80 

2 โรงเรียนสามารถดาํเนินการรับสมัครนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีบริการ และนอกเขตพ้ืนท่ีบริการอยางท่ัวถึงครบ 
100 % 

ตรวจสอบจาก  ทร. 14 รอยละ  80 

3  โรงเรียนสามารถดําเนินการลงทะเบียนขอมูล
นักเรียนท่ีเขาใหมไดทุกคน 

ตรวจสอบจากทะเบียนและขอมูล
นักเรียนเขาใหมจากครูประจําชั้น 

รอยละ  100 

4 บุคลากรทุกฝายและบุคคลท่ีมาติดตอราชการติดตอ
งานสะดวกรวดเร็วไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 
90 

แบบสํารวจความพึงพอพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 90 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 1. การดําเนินการรับและจําหนายนักเรียนประจําป 2565เปนไปตามนโยบาย ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             2. การใหบริการชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ สามารถสงบุตรหลาน   เขา
เรียนในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1นักเรียนท่ีมาติดตอ
ยายเขาและยายไปศึกษาตอท่ีอ่ืน อยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  
                                                                   

ลงชื่อ                          ผูรับผิดชอบ 

(นางใกลรุง  เตปา)                                              
 ครู ค.ศ.3  โรงเรียนวัดศรีสวาง 
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ช่ือแผนงาน  : งานบริหารท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  : จัดระบบธุรการ และสารสนเทศ 
ลักษณะโครงการ : โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน : กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ขอ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ : นางสาวสกาวเดือน   รัตตะใส
........................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

 งานธุรการถือเปนงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีสําคัญ  เปนงานท่ีชวย
สนับสนุนแผนงานอ่ืนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาหากมีการจัดระเบียบของงานไว
อยางเปนระบบ  ดังนั้น  การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเปนการพัฒนาการจัดกระทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวของ
กับงานธุรการมารวมไวอยางเปนระบบในท่ีเดียวกัน  งายตอการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใชขอมูล
สารสนเทศงานธุรการ  ทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานใชสนับสนุนในการตัดสินใจไดบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนางานสารบรรณใหจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
เอกสารหรือหนังสือราชการอยางเปนระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเปนปจจุบัน 

 2. เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานใหการจัดกระทําเก่ียวกับการบันทึก หลักฐาน ขอมูล สถิติ
ของโรงเรียน  รวมถึงการรายงานอยางเปนระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเปนปจจุบัน 

 3. เพ่ือใหงานรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีราชการ ซ่ึงเก่ียวกับวิธีการและการดําเนินการ
ในดานความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณใหพนจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ  ดําเนิน
อยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเปนปจจุบัน  

 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1.จัดเก็บขอมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ของสถานศึกษา 

(smis) รอยละ 90 
   3.1.2. งานสารบรรณเปนระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเปนปจจุบัน  รอยละ 90 
   3.1.3 งานทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการและรายงาน  เปนระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเปน

ปจจุบัน  รอยละ 90 
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   3.1.4 งานรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีราชการ  เปนระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเปน
ปจจุบัน  รอยละ 90 

  3.1.5 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานไดทันตามกําหนด  รอยละ  90   
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ งานธุรการ ไดถูกตองเปนระบบและเปนปจจุบัน 
 
4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนการดําเนินการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช ระยะเวลา งบประมาณอุดหนุน ผูรับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนอ่ืนๆ 

1. ข้ันการเตรียมการ (P.Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- จัดทําคําสั่งผูรับผิดชอบ 
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
- กําหนดระยะเวลา 
- กําหนดงบประมาณ 
- กําหนดผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 65 - - นส.สกาวเดือน   

2. ข้ันดําเนินการ (D.Do) 
- จัดทําเอกสารและแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 
- จัดทําปาย  ขอมูล  และสถิติตาง ๆ 
- ดําเนินงานธุรการ 
- งาน my-office 
- งานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
- งานติดตามและรายงาน 
- รับ-สงเอกสารและหนังสือราชการกับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
- งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 
- บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 
- งานทําลายเอกสารและหนังสือราชการ 
- จัดหาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานและซอมแซม 
วัสดุครุภัณฑงานธุรการ 

พ.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

30,000 - นส.สกาวเดือน   

3. ข้ันประเมินผล (C.Check) 
-นิเทศ  กํากับ และติดตามผล 
-สํารวจความพึงพอใจ 

มี.ค. 66 - - นส.สกาวเดือน   

4. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ  (A.Act) 
-ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เม.ย. 66 - - นส.สกาวเดือน   
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-วางแผนในระยะตอไป 
-จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

รวม 30,000 - 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
     เมษายน 2565 – เมษายน 2566 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น  30,000   บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 
 
7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 
 7.1  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 7.2  ราน ส.ครุภัณฑ 
 7.3  ราน TNB ปริ้นเตอร 
 
8. ระดับความสําเร็จ  

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 ระบบงานสารบรรณเปนระบบ รวดเร็ว 
ถูกระเบียบ และเปนปจจุบัน อยางนอยรอย
ละ 70 

สังเกต  สํารวจ สอบถามสัมภาษณ  
ประเมินผลงาน 

แบบสังเกต/ แบบสํารวจ / 
สอบถามสัมภาษณ  แบบบันทึก
ขอมูล 

8.2  ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจอยาง
นอยรอยละ 70 

สังเกต  สํารวจ สอบถามสัมภาษณ  
ประเมินผลงาน 

แบบสังเกต/ แบบสํารวจ / 
สอบถามสัมภาษณ  แบบบันทึก
ขอมูล 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ชวยสนับสนุนแผนงานอ่ืนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบงานธุรการ  เปนระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเปนปจจุบัน  เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย  สวยงาม  สะดวกแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถคนหา  จัดทําไดรวดเร็วข้ึน 
 3. เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนกันได  เม่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอยู 
 4. ชวยอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานหรือผูเก่ียวของในการควบคุม  ตรวจสอบ  
และติดตามเรื่องตาง ๆ 

 

ลงชื่อ            ผูรับผิดชอบ 
         (นางสาวสกาวเดือน  รัตตะใส) 
            ตําแหนง  ครู คศ.2 
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ช่ืองาน : งานบริหารงานท่ัวไป 
ช่ือโครงการ : ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 
ลักษณะโครงการ : ตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
       ขอ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายประเสริฐ ปนแกว , นายธนพัฒน สมบูรณ , นายมณฑล     จอมพันธ , 
 นายมนตรี ไชยบญุทา 
………………………....................................................................................................................................... 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหโรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีให

การศึกษาแกกุลบุตร – กุลธิดา  เพ่ืออบรมบมนิสัยใหนักเรียนเปนผูมีความรูควบคูคุณธรรม  ซ่ึงการจัดสภาพแวดลอม  
อาคารสถานท่ี  ภูมิทัศนและแหลงเรียนรูในโรงเรียนเปนสิ่งจําเปนอีกประการหนึ่งท่ีมีผลตอการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางมาก เพราะจะมีผลตอการพัฒนาการทางดาน  รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณและ
สังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของนักเรียนซ่ึงตองใชชีวิตเพ่ือหาประสบการณในวันหนึ่งๆ
มากกวาอยูท่ีบาน จึงตองเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสม  
และลดภาวะท่ีเปนพิษ  เพ่ือพัฒนารางกาย  จิตใจ สติปญญาของนักเรียนใหดีท่ีสุด   

ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอม  การซอมแซมอาคารสถานท่ีตางๆ  การปรับภูมิทัศน  และแหลงเรยีนรู  
โรงเรียนไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และผูใชบริการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือใชอาคารสถานท่ีตางๆในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน  สภาพของอาคารเรียนตองมี
ความแข็งแรงทนทาน  และพรอมใชงาน  โรงเรยีนจึงตองดําเนนิการจัดทําโครงการดังกลาว  เพ่ือใหเอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุขพรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู
ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลายมีสภาพแวดลอมท่ีดี  มีอาคารเรียนอาคารประกอบและอ่ืนๆ
เชนสวนหยอมแปลงปลูกไมผล การปลูกไมดอกไมประดับ  และบริเวณโรงเรียนซ่ึงจําเปนจะตองซอมแซม  
พัฒนา  ปรับปรุงใหพรอมใชงาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความตองการของโรงเรียน และชุมชน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ  เพ่ือสงผลใหโรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
2.1  เพ่ือใหโรงเรียนวัดศรสีวาง มีสภาพแวดลอมท่ีดี  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2.๒  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ท่ีชํารุดทรุดโทรมหรืออยูในภาวะเสี่ยงใหมีความ

ปลอดภัยสูงสุด  และพรอมใชงานอยูเสมอ 

3.  เปาหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

 คณะครู นักเรียนและชุมชน ทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงหองเรียน หองพิเศษ อาคารสถานท่ี
แหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมในโรงเรียนบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเรียบรอยสวยงามนาอยู นาเรียน 
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เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาไดรับการพัฒนาปรับปรุง  ซอมแซมอาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณใหพรอมใชงานโดย
ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
4.  วิธีดําเนินการและข้ันตอนดําเนินงาน 

 
กิจกรรม 

วันเดือนปท่ีปฏิบัติ งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ อุดหนุน 

รายหัว 
อุดหนุน 
อ่ืนๆ 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.2 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
1.3 แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
1.4 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให

ขอเสนอแนะ 

พ.ค.๖๕–มิ.ย.๖๕ 
 
 

   
นายธนพัฒน 

 
 

2.ขั้นดําเนินการ ( D. Do )ตามกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 จางเหมาตัดตนไมก่ิงไมปรับปรุงภูมิทัศน 
กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาด 
กิจกรรมท่ี 3 ซอมแซมปรับปรุงไฟฟาและประปา 
กิจกรรมท่ี 4 จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
กิจกรรมท่ี ๕ ซอมแซมครุภัณฑ 
กิจกรรมท่ี ๖ ปรับปรุงภมิูทัศนจัดสวนหยอม 
  

 
มิ.ย.๖๕ - ต.ค.๖๕ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
ก.ย.๖๕ - ส.ค.๖๕ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 

 

 
๙,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๒๓,๙๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายประเสรฐิ 
นายธนพัฒน 
นายมนตรี 
นายมณฑล 
 
 
 

3.ข้ันประเมินผล  ( C.Check ) 
-ประเมินผลโครงการปรับปรุงสถานท่ีและภูมิทัศน
(ซอมแซมอาคารประกอบ) 

 
พ.ค.๖๕– มี.ค.๖๖ 

   
นายธนพัฒน  
 

4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

พ.ค.๖๕ – มี.ค.๖๖   นายธนพัฒน  
 
 

5.  ระยะดําเนินการ   
 ปงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
6.  สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนวัดศรีสวาง  ตําบลหารแกว  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
7.  งบประมาณ    
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งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน     ๙๐,๙๘๐  บาท 
- งบประมาณของโรงเรียน    ๙๐,๙๘๐   บาท 
- งบอ่ืนๆ 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) โรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) โรงเรียนไดรับการพัฒนา ดานสภาพแวดลอม  และดานแหลงเรียนรู   

 
     ลงชื่อ         ผูรับผิดชอบ 
    
     (นายประเสริฐ ปนแกว)  
    ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีสวาง  
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ช่ืองาน  :งานบริหารท่ัวไป 
ช่ือโครงการ: สรางเครือขายเพ่ือการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน: กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา:   มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
ผูรับผิดชอบโครงการ: นางใกลรุง เตปา 
............................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 

ในยุคทุนนิยมท่ีผูคนมักหลั่งไหลเขาสูสังคมในเมือง ละท้ิงวิถีชนบท ผูปกครองท่ีมีฐานะดีนิยมสงบุตรหลาน
ไปเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงหรือโรงเรียนขนาดใหญในตัวเมือง โดยมีความเชื่อวาดวยสภาพของโรงเรียน
ในตัวเมืองมีความพรอมในจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกบุตรหลาน จึงทําใหจํานวนนักเรียนของโรงเรียน
ประจําทองถ่ินลดลงและกลายเปนโรงเรียนขนาดเล็กในท่ีสุด ผนวกกับนโยบายทางการศึกษาของของรัฐ 
ท่ีกําหนดสัดสวนครูและจัดสรรงบประมาณยึดตามจํานวนนักเรียน กอใหเกิดปญหาสภาพการเรียนการสอน
ปจจุบันท่ีมีครูไมครบชั้นและงบประมาณตามรายหัวไมเพียงพอตอการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี
ตางๆ รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กยังตองรองรับการจัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551ครอบคลุมเนื้อหากวา 8 สาระ และการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงซํ้าเติมให
โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาและมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง  

ดังนั้นเนื่องจากโรงเรียนวัดศรีสวางเปนโรงเรียนขนาดกลาง หากมีการระดมสรรพกําลังมาหนุนเสริม
การพัฒนาการศึกษาท้ังในรูปของความรูความคิด งบประมาณ อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรู
ตาง ๆ จะเปนการเสริมพลังและกอใหเกิดความรวมมือในลักษณะของเครือขาย นําไปสูความเขมแข็งของ
โรงเรียนและชุมชนโดยการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรี
สวาง 
2. วัตถุประสงค 
             1. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน สถาบันการศึกษาชุมชน วัด องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน วิทยากรทองถ่ินองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
วัดศรีสวาง 
      2. เพ่ือสรางความความตระหนัก ถึงปญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันระหวางผูบริ
หารครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหนวยงานในพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
 

3.  เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ  รอยละ80 ท่ีโรงเรียนไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาชุมชน วัด องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
วัดศรีสวาง 
 เชิงคุณภาพ ผูบริหารครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหนวยงานในพ้ืนท่ีในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความความตระหนัก ถึงปญหาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมกัน 



๑๕๙ 
 

4. วิธีดําเนินการและข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

อุดหนุน
อ่ืนๆ 

ข้ันวางแผน 
-   ประชุมเสนอโครงการ 

 
เม.ย. 65 

 
 

 นางใกลรุง 
 

ข้ันดําเนินการ 
1) วิเคราะหปญหาและความตองการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรี
สวาง 
2)กําหนดเปาหมายและวางแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3)การเสริมประสบการณโดยการศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จ 
4) วิเคราะหศักยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติ
งานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ
เสนอความตองการและขอคิดเห็นจากภาคี
เครือขายภายนอกถึงความเปนไปไดในการให
การสนับสนุนโรงเรยีน  ดังนี้ 
1) สรางเครือขาย กับ มูลนิธิตาง ๆ 
2) สรางเครือขายกับมหาวิทยาลัย 
3) สรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน 

 
เม.ย.– พ.ค. 65 

 
 

เม.ย.65 
 

พ.ค.65 
 

 พ.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผูบริหารครูผูปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษาชุมชน
และหนวยงานใน
พ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 

 
 
1)นางใกลรุง 
2) นางอัญชณา 
3) ผอ. และคณะครู 

4) สรางเครือขายกับวิทยากรทองถ่ิน 
 
 
5. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของเครือขาย
โรงเรียนและสะทอนผลการดําเนินงาน 

มิ.ย.65– มี.ค.66 
 

  4) นายอนุษา ,นาง
อัญชณา,นายธนพล 
 
5)ผูบริหารครู
ผูปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาชุมชน
และหนวยงานใน
พ้ืนท่ี 

ข้ันประเมินผล 
ประเมินผลโครงการสรางเครือขายเพ่ือการ

เรียนรู 

มี.ค.66 
 

 
 

  
นางใกลรุง 

 
4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ  
สรุป ประเมินผล  และรายงานผล 

มี.ค.66    
นางใกลรุง 



๑๖๐ 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปการศึกษา 2564 

6.  งบประมาณ  2,000  บาท 

7. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
   1) มูลนิธิตาง ๆ   2) มหาวทิยาลัย    3) หนวยงานภาครัฐ และเอกชน        4) วิทยากรทองถ่ิน 
 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 

เชิงปริมาณ 

รอยละ80 ท่ีโรงเรียนไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษา
ชุมชน วัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วิทยากรทองถ่ิน 
องคกรภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวาง 

 

- การสังเกต 

 

-แบบสังเกต 

 

เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและ
หนวยงานในพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีความความตระหนัก ถึงปญหาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน 

 

-ประเมินความพึงพอใจ 

 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
      1. มีเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน วัด องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน วิทยากรทองถ่ิน องคกรรัฐและเอกชนตาง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวาง 
      2. ผูบริหารครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหนวยงานในพ้ืนท่ีมีความตระหนัก 
ถึงปญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

ลงชื่อ                          ผูรับผิดชอบ 
(นางใกลรุง  เตปา) 

ครู ค.ศ.3  โรงเรียนวัดศรีสวาง 

 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

ช่ือแผนงาน  : งานบริหารท่ัวไป 
ช่ือโครงการ: โครงการเด็กดีศรีสวางสรางเงินออมทรัพย 
ลักษณะโครงการ: โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน:    กลยุทธท่ี  1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ                      
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย :  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพเด็ก                                       
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ                                                                                                    
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน :  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผูเรียน                               
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  1.2  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน                                                                                                              
ผูรับผิดชอบโครงการ:      นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐใหดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือใหกาวทันตอโลกใน
ยุคโลกาภิวัตน   โรงเรียนวัดศรีสวางไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี  9  มาจัดทําโครงการเด็กดีศรีสวางสราง
เงินออมทรัพย โดยสงเสริมใหนักเรียนรูจักบริหารจัดการการใชเงิน มีทักษะและเปาหมายท่ีชัดเจนในการออม 
เห็นคุณคาของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รูจักคุณคาของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดท่ีจะพิจารณา
ในการใชเงิน รูจักการออม รูจักกระบวนการออมเงิน สามารถนํากระบวนการตางๆดังกลาวขางตนไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมกับวัย รูจักการใชเงินใหเปนประโยชนมากท่ีสุด อันจะสงผลใหการ
ดําเนินชีวิตในอนาคตเปนคนท่ีมีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค  
    2.1  เพ่ือใหนักเรียนรูจักวางแผนในการใชจายเงิน  และมีวินัยในการใชจายเงิน 
    2.2  เพ่ือตอยอดการเรียนรูทักษะการวางแผนจัดการดานการเงินใหกับนักเรียน 
    2.3  เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึงการออม และใชเงินอยางถูกวิธี 
 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางรอยละ  100  เขารวมโครงการเด็กดีศรีสวางสรางเงินออมทรัพย 
  3.1.2  นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางรอยละ  80  มีเงินออมเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของ
ตนเอง 
 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสวางมีวินัยในการใชจายเงิน 

3.2.2  นักเรียนมีการวางแผนจัดการดานการเงินและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสมกับวัย 



๑๖๒ 
 

3.2.3  ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรอยละ  80  มีความพึงพอใจในโครงการ
ระดับปานกลางข้ึนไป  

 
4. วิธีดําเนินการและ/ข้ันตอนดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 

อุดหนุน

อ่ืน 

1. ข้ันเตรียมการ ( P. Plan ) 
- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 เม.ย.2565    

ผอ.ร.ร. 

- ยื่นเสนอโครงการ     นางสาวลักขณา 

- แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
2.ข้ันดําเนินการ ( D. Do ) 

-  ครูประจําชั้นสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
แผนการจัดการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอนในทุก
ระดับชั้น  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง   
-  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย  ครูผูรับผิดชอบ
โครงการเด็กดีศรีสวางสรางเงินออมทรัพย จัดทํา
ทะเบียนบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุกคน   
-  นักเรียนทุกคนวางแผนการใชจายเงินในแตละวันดวย
ตนเอง และนําเงินท่ีเหลือจากการใชจายมาฝากกับ
คุณครูประจําชั้นทุกวันตามเวลาท่ีกําหนดเปนขอตกลง
ของหองเรียน  
-  คุณครูประจําชั้นทุกคนจัดทํารายละเอียดการฝากเงิน
รายวันของนักเรียนในหองเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบทุก
คนเปนปจจุบันและนํามาสงใหครูผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสิ้นเดือนเพ่ือนําฝากบัญชีออมทรัพยพิเศษของ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม 

 

 

พ.ค. 2565 
– มี.ค. 2566 

 

 

 2,000 

บาท 

 ผอ.ร.ร. 

 

นางสาวลักขณา 

 

 3.ข้ันประเมินผล  ( C. Check ) 
   - ประเมินผลโครงการ 
4.ข้ันติดตาม ตรวจสอบ ( A. Act ) 

มี.ค.2566   นางสาวลักขณา 

- สรุปผล/เขียนรายงานการดําเนินงานตามโครงการ เม.ย.  2566   นางสาวลักขณา 



๑๖๓ 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เมษายน 2565 – เมษายน 2566 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังสิ้น  2,000  บาท (สองพันบาทถวน)  
 
7. หนวยงานผูเกี่ยวของ 
 7.1  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 7.2  ผูปกครอง  ชุมชน   
 7.3  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม 
 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1.นักเรียนรอยละ  100  เขารวม
โครงการ 

ตรวจสอบจากทะเบียนออม
ทรัพย 

แบบตรวจสอบรายการ 

8.2. นักเรียนรอยละ  80  มีเงินออม
ทรัพย 

ตรวจสอบจากทะเบียนออม
ทรัพยและสมุดออมทรัพย
นักเรียน 

แบบตรวจสอบรายการ 

8.3. นักเรียนรอยละ  80  มีวินัยในการ
ใชจายเงิน 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

8.4. นักเรียนรอยละ  80  มีการ
วางแผนจัดการดานการเงินและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสมกับวัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

8.5  รอยละ  80  ของผูมีสวนเก่ียวของ
มีความพึงพอใจในโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  1.  นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการและมีเงินออมทรัพยของตนเอง 
  2.  นักเรียนวินัยในการใชจายเงินและมีการวางแผนจัดการดานการเงินท่ีเหมาะสมตามวัย 
  3.  ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจในโครงการ 
 

ลงชื่อ                                   ผูรับผิดชอบ 
(นางสาวลักขณา ทวีตระกูลทรัพย)  

                   ครูผูชวยโรงเรียนวัดศรีสวาง   
 
 



๑๖๔ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๖๔ 
 

สวนท่ี  4 

การกํากับ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงาน 
 

 การติดตาม  ประเมินผล   และรายงาน  ของโรงเรียนวัดศรีสวาง  แบงการดําเนินงานออกเปน  2  
สวน  คือ 

1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานละโครงการ 
เปนการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน  และโครงการท่ีบรรจใุนแผนปฏิบัติการ 

ประจําป  และหรือโครงการเรงดวน  ท่ีเกิดข้ึนระหวางปการศึกษา    เพ่ือใหมีการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน
แผน  ตลอดจนประสานกํากับ  ติดตาม   เพ่ือทราบผลการดําเนินงานระหวางป  และเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา 
  

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 
1. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
2. จัดทําแผน  กํากับ  ติดตาม  ใหมีการดําเนินการตามแผน 
3. กํากับ  ติดตาม  นิเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนไดกําหนดแผนการติดตาม  ประเมินผล  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน 
ครั้งท่ี 1 - ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน   

      ตามแผนปฏิบัติการ 

- ประเมินและสรุปผล 

-  กันยายน   2565 
 
-   ตุลาคม     2565 

ครั้งท่ี 2 - ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- ประเมินผลและจัดทํารายงานผล 

   -    มกราคม   2566 
  -     มีนาคม    2566 

 
2.   การติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผล 
      เปนการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

โรงเรียน  ดังนี้ 
2.1   สงเสริมสนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานมากําหนดเปน  แนวทาง

ในการติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน 
2.2   กําหนดแนวทางการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  การบริหารและการดําเนินการของโรงเรียน 
2.3   พิจารณาแผนการติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผล   โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 
2.4   ติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผล การบริหารและดําเนินตามแผน 
2.5   นําผลการติดตาม ตรวจสอบ   ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการตามแผนมาปรับปรุง  

และพัฒนา 
2.6   ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 

1. วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ  กับการบริหาร  และจัดการศึกษาในโรงเรียน 
2. จัดทําแผนการติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผล 



๑๖๕ 
 

3. เสนอแผนตอคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ปนระเมินผล 
4. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  เพ่ือดําเนินงานตามแผน 
5. สรุปและรายงานผล 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังโรงเรียนวัดศรีสวาง 
ท่ี 25 / 2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2565 (Action Plan) 
......................................................................................... 

 ดวยโรงเรียนวัดศรีสวาง จะจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 (Action Plan) เพ่ือเปน
เครื่องมือในการจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 9/2546 
ลงวันท่ี 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2546 และจากมติของท่ีประชุมโรงเรียนวัดศรีสวางเม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  
2565  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 ประกอบดวย 

 
1. นายธนวฒัน  จรรยเสง่ียม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง  ประธานกรรมการ 
๒. นางอัญชณา  สืบสกุล  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
๓. นางใกลรุง  เตปา  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
๔. นางอิศราภรณ  ทิพยวงค ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
๕. นายประเสรฐิ ปนแกว  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
๖. นายธนพล  ซึมกลาง  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
๗. นายธนพัฒน  สมบูรณ  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
๘. นายอนุษา ใหมศรี  ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
๙. นายมนตร ี ไชยบุญทา  ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
10.นางสาวสกาวเดือน  รัตตะใส ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
1๑.นางสาวจันทรา  เวียงจันทร ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
1๒.นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
13.นางสาวอังศุมาลิน  จันตะตึง ครูผูชวย  โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
14.นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย  ครูผูชวย  โรงเรียนวัดศรีสวาง  กรรมการ 
15.นางวันทนีย  ใจคํา  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
16.นางนวนัฏ  อินปน  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดศรีสวาง กรรมการและเลขานุการ  
  

 ใหผู ท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบเพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สั่ง ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

(นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง 

 



๑๖๗ 
 

บันทึกขอตกลง 

(MOU:  Menorandum Of Understanding) 

 

 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2565  (Action  Plan)  ของโรงเรียนวัดศรีสวางฉบับนี้  จัดทํา

ชึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการดํารงคุณภาพ  และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวาง 

อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  4  ตาม

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเกณฑระดับคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  4  ประจําปการศึกษา  2565 

 บันทึกขอตกลงฉบับนี้  จัดทําข้ึนระหวาง  นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม  ผูอํานวยการโรงเรียน 

วัดศรีสวาง  และนางวรางคณา  ไชยเรือน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  

เขต  4  โดยนายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง  ตกลงวา  จะบริหารและ 

จัดการศึกษาเพ่ือดํารงคุณภาพ  และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสวาง  ใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2565  (Action  Plan)  ฉบับนี้ใหเกิดคุณภาพสูงสุด 

 

 

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

(นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม)   

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง 

 

 

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

   (                                     )          
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสวาง 
 
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดศรีสวางอําเภอหางดงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 4 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบ การบริหารจัดการสถานศึกษาประจําป
การศึกษา 2565 โดยมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ  ป 2564 ถึง 2566 ของโรงเรียนวัดศรีสวางซ่ึงไดรับ
ความเห็นชอบ และทําขอตกลง (MOU) ไวแลวระหวางผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 4 และผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง 

มติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม  
พ.ศ. 25565 มีมติเห็นชอบใหใชแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2565 ฉบับนี้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนวัดศรีสวางตอไป  

 
ใหไว ณ วันท่ี 11 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

ลงชื่อ.................................. ..................... 
          (นายมานพ   แกวดี)  

                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสวาง 
 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดศรีสวาง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
 

1. นายมานพ         แกวด ี       ตําแหนง ประธานกรรมการ 
2. พระนิกร             จนทสโร       ตําแหนง กรรมการผูแทนพระภิกษุ 
3. นางใกลรุง           เตปา       ตําแหนง กรรมการผูแทนครู 
4. นางประกายดาว    พิมสาร       ตําแหนง กรรมการผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 
5. นายดนตรี       สมศร ี       ตําแหนง กรรมการผูแทนศิษยเกา 
6. นางวิยะดา       สุดใจ       ตําแหนง กรรมการผูแทนผูปกครอง 
7. นายอุดม       พิมสาร       ตําแหนง กรรมการผูแทนองคกรปกครองทองถ่ิน 
8. นายอุดร       ใจคํา       ตําแหนง กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
9. นายธนวัฒน         จันทรเสง่ียม       ตําแหนง กรรมการและเลขานุการ  
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ความเห็นของผูอนุมัติแผนงานโครงการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.............. .....................................ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายธนวัฒน  จรรยเสง่ียม)  

      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสวาง 
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