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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



การให&ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจำป<การศึกษา 2565 

ของโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

  จากมติการประชุมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม  2565 มีมติใหLฝNายวิชาการโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการแลLวนั้น  และทางโรงเรียนไดLเสนอความ
เห็นชอบตXอ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม ครั้งที่  1/2565   เมื่อวันที่  1  เดือน 
มิถุนายน 2564  โดยไดLจัดทำโครงการจำนวน  20  โครงการ  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  การเบิก – จXาย  
งบประมาณ  ตามรายละเอียดเบ้ืองตLนน้ันแลLว 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ จึงขอความเห็นชอบและขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำป^การศึกษา 
2565  เพ่ือใชLจXายในการดำเนินการบริหารจัดการในสถานศึกษาตXอไป 
(1) เห็นชอบในการแบXงสัดสXวนประมาณ  ดังน้ี 
  1.1   งบดLานงานบริหารวิชาการ       จำนวน 181,980 บาท  คิดเปeนรLอยละ  46.64 
  1.2   งบดLานงานบริหารบุคลากร   จำนวน 14,000  บาท  คิดเปeนรLอยละ   3.58 
   1.3   งบดLานงานบริหารงบประมาณ จำนวน 80,000 บาท  คิดเปeนรLอยละ   20.50 
  1.4   งบดLานงานบริหารท่ัวไป  จำนวน 114,200 บาท  คิดเปeนรLอยละ  29.26  
  
  งบประมาณท้ังส้ิน         จำนวน      390,180     บาท   คิดเปeนรLอยละ  100 
 
(2) เห็นชอบใหLดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป̂งบประมาณ   2565  ไดL 
 
 
 

(ลงช่ือ)      ผูLเสนอแผนปฏิบัติการ 
(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูLอำนวยการโรงเรียนบLานโคกแปะ 
 
 

 (ลงช่ือ)      ผูLเห็นชอบ 
(นายวิลาศ ใจเท่ียง ) 

ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบLานโคกแปะ 



 2 
คำรับรอง 

      ดLวยรัฐธรรมนูญแหXงราชอาณาจักรไทยป̂พุทธศักราช2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติ
พุทธศักราช2542  แกLไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2545  ตLองการใหLประชาชนเปeนผูLมีสXวนไดLสXวนเสีย  
โดยตรงเขLามามีสXวนรXวมในการจัดการศึกษารXวมกับผูLบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยXางแทLจริง
ในลักษณะเปeนเจLาของหรือหุLนสXวนของสถานศึกษา    บทบาทและหนLาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ซึ่งทำหนLาที่แทนชุมชนและผูLปกครองผูLเรียนทุกคนจึงตLองคำนึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชนk
สูงสุดกับผูLเรียน 
     จากการทำแผนปฏิบัติการ ประจำป^การศึกษา 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบLานโคกแปะ ที่ไดLรXวมกันจำแนกคXาใชLจXาย เพื่อดำเนินการตามงบประมาณ 
ตามรายการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกXน เขต 1 ใหLดำเนินการจากงบประมาณรายหัว
ของผูLเรียน และเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนบLานโคกแปะ โดยจัดทำโครงการจำนวน  19 โครงการ  เพ่ือ
รองรับการกระจายอำนาจ  การเบิก – จXาย  งบประมาณ  ตามรายละเอียดเบ้ืองตLนน้ันแลLว 
     โรงเรียนบLานโคกแปะจึงขอความเห็นชอบและขออนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำป^การศึกษา 
2565  เพ่ือใชLจXายในการดำเนินการบริหารจัดการในสถานศึกษาตXอไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)      ผูLเสนอแผนปฏิบัติการ 
(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูLอำนวยการโรงเรียนบLานโคกแปะ 
 
 

 (ลงช่ือ)      ผูLเห็นชอบ 
(นายวิลาศ ใจเท่ียง ) 

ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบLานโคกแป



 ก 
 

คำนำ 
  การศึกษาเปeนกระบวนการพัฒนาคนใหLมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพที่ดีและ
เปeนแรงผลักดันที่สำคัญตXอการพัฒนาประเทศใหLรุXงเรือง การสXงเสริมโรงเรียนใหLมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สรLางความมั่นใจ พึงพอใจ ประทับใจตXอผูLปกครอง ชุมชน สังคม วXาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดL
อยXางมีคุณภาพ ผูLจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไวL  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มีองคkประกอบหลายประการ องคkประกอบที่เปeนหัวใจสำคัญก็คือ  โรงเรียนตLองจัดทำแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนเพื่อใชLในการดำเนินการของโรงเรียนในระยะเวลาที่กำหนด  โรงเรียนบLานโคกแปะ  มีภารกิจที่จะตLอง
ดำเนินการจัดการและบริหารการศึกษาใหLเปeนไปตามเจตนาและสนองนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปที ่ไดLประกาศไวLใหLชัดเจนและเปeนรูปธรรม ที ่ผXานมาทางโรงเรียนไดLดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอยXางเครXงครัด และประสบผลสำเร็จเปeนท่ีนXาพอใจในระดับหน่ึง   
  คณะผูLจัดทำหวังวXา แผนปฏิบัติการประจำป^ 2565 ฉบับนี้จะเปeนเข็มทิศ เปeนนโยบาย และ
แผนงานหลักที่ชี้เสLนทางการบริหารจัดการแนวทางพัฒนา  การสXงเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผูLเรียน
ใหLเต็มตามศักยภาพ บรรลุเปmาหมายและความสำเร็จท่ีพึงประสงคkตXอไป 
 

 
นายอัมพร    ภูพานเพชร 

ผูLอำนวยการโรงเรียนบLานโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 ข 
สารบัญ 

 หนLา 
คำรับรอง  
การให&ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ&านโคกแปะ  
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
ปฏิทินการปฏิบัติงานป<การศึกษา 2565 ง 
สQวนท่ี  1  บทนำ  1 
 1. ขLอมูลท่ัวไป   
 2. ขLอมูลผูLเรียน    
 3. ขLอมูลบุคลากร  
 4. ขLอมูลดLานอาคารสถานท่ี  
 5. ขLอมูลดLานทรัพยากร ป̂การศึกษา 2565  
 6. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ป̂การศึกษา 2564  
 7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังท่ี 4  ป̂งบประมาณ 2565  
 8. ปฏิทินการปฏิบัติงานป̂การศึกษา 2565  
สQวนท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 10 
 1. การวิเคราะหkศักยภาพสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. วิสัยทัศนk    
         3. พันธกิจ  
         4. เปmาหมาย  
         5. อัตลักษณk      
         6. เอกลักษณk  
         7. มาตรฐานการศึกษา  
         8. เปmาหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ป̂การศึกษา 2565  
สQวนท่ี 3 โครงการ และงบประมาณ   19 
         1.  แหลXงงบประมาณ  

2.  โครงการท่ีจะดำเนินการ  ในป̂การศึกษา 2565   
2.1 สรุปงบหนLาโครงการ  
2.2 โครงการและผูLรับผิดชอบ  

         3. รายละเอียดโครงการ  
               3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย    
               3.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                              



 ค 
ภาคผนวก   
-   คำส่ังแตXงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป̂การศึกษา 2565  
-  คำรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 ป̂งบประมาณ 2565  

 
 
                                   
                
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ง 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ&านโคกแปะ  ป<การศึกษา 2565 

ลำดับท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป< 
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/ภาคี 4 ฝNาย   มี.ค. 2565 
2 ส่ังซ้ือหนังสือเรียน มี.ค.  2565 
3 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุXมสาระ

การเรียนรูL 
มี.ค.-พ.ค. 2565 

4 เตรียมการกXอนเปpดภาคเรียนท่ี 1 12-16 พ.ค. 2565 
5 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   พ.ค. 2565 
6 ประชุมผูLปกครอง จXายเงินคXาเคร่ืองแบบและอุปกรณkการเรียน 16 พ.ค. 2565 
7 ประกาศคXามาตรฐานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 17 พ.ค. 2565 
8 เปpดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2565 17 พ.ค. 2565 
9 กิจกรรมเลือกตั้งประธานผูLเรียน และสภาผูLเรียนโรงเรียนบLานโคก

แปะ ป̂การศึกษา 2565 
27 พ.ค.2565 

10 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก  31 พ.ค. 2565 
11 กิจกรรมเย่ียมบLาน  มิ.ย. 2565 
12 คัดกรองเด็กผูLเรียนท่ีมีความบกพรXองทางการเรียนรูLและเด็กพิเศษ มิ.ย. 2565 
13 กิจกรรมวันไหวLครู มิ.ย. 2565 
14 กิจกรรมวันตXอตLานยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 2565 
15 กิจกรรมวันสุนทรภูX 26 มิ.ย. 2565 
16 เผยแพรXหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุXมสาระการเรียนรูLป̂

การศึกษา 2565 สูXสาธารณชน 
30 มิ.ย. 2565 

17 วันสถาปนาลูกเสือไทย 1 ก.ค. 2565 
18 กิจกรรมวันเขLาพรรษา  12 ก.ค. 2565 
19 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเขLาพรรษา 13-14 ก.ค. 2565 
20 กิจกรรมสัปดาหkวันภาษาไทยแหXงชาติ 25-29 ก.ค. 2565 
21 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) แกXผูLเรียน

กองทุนเสมอภาคแบบมีเง่ือนไข 
25-29 ก.ค. 2565 

22 หยุดวันเฉลิมพระชนมkพรรษา 28-29 ก.ค. 2565 
23 กิจกรรมวันแมX  11  ก.ค.  2565 
24 หยุดวันแมXแหXงชาติ (วันเฉลิมพระชนมkพรรษา) 12  ก.ค.  2565 
25 สัปดาหkวันวิทยาศาสตรkแหXงชาติ 15-19  ส.ค.  2565 
26 กิจกรรมแสดงผลงานสภาผูLเรียน  ก.ย. 2565 
27 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ต.ค. 2565 



 จ 
ลำดับท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป< 

28 สอบกลางป̂ ป̂การศึกษา 2565 (ภาคเรียนท่ี 1) ต.ค. 2565 
29 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบLานโคกแปะ (กีฬาสี)  ต.ค. 2565 
30 กิจกรรมคXายวิชาการบูรณาการการเรียนรูL 11 ต.ค. 2565 
31 หยุดวันคลLายวันสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 13-14 ต.ค. 2565 
32 กิจกรรมคXายดนตรี ต.ค. 2565 
33 หยุดชดเชยวันปpยมหาราช 24 ต.ค. 2565 
34 เปpดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2565 1  พ.ย. 2565 
35 หยุดวันคลLายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 9  5  ธ.ค.  2565 
36 หยุดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2565 
37 หยุดกรณีพิเศษและหยุดวันส้ินป̂ 30 -31 ธ.ค.  2565 
38 หยุดชดเชยวันข้ึนป̂ใหมX 2 ม.ค. 2566 
39 กิจกรรมวันข้ึนป̂ใหมXและวันเด็กแหXงชาติ 13 ม.ค. 2566 
40 วันครู 16  ม.ค. 2566 
41 สอบ  O - net ก.พ. 2566 
42 เขLาคXายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ก.พ.-มี.ค. 2566 
43 เขLาคXายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุXนใหญX ก.พ.-มี.ค. 2566 
44 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ก.พ.-มี.ค. 2566 
45 สอบ RT มี.ค. 2566 
46 สอบ NT มี.ค. 2566 
47 สอบปลายป̂ ป̂การศึกษา 2564 7-10 มี.ค. 2566 
48 ปyจฉิมนิเทศ 27 มี.ค. 2566 
49 นำเสนอผลการดำเนินงานดLานการจัดการศึกษา ประกาศคุณภาพ

การศึกษา ป^การศึกษา 2565 กิจกรรม open house และเปpดช้ัน
เรียน 

27 มี.ค. 2566 

50 ส่ังปpดเรียนป̂การศึกษา  2564 31 มี.ค. 2566 
51 จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนและรายงาน   SAR 30- 31 มี.ค. 2566 
52 ปpดเรียนป̂การศึกษา 2565 1 เม.ย -15 พ.ค. 2566 



 1 
ส-วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.  ข&อมูลท่ัวไป   

v โรงเรียนบLานโคกแปะ 
ท่ีต้ัง :  หมูXท่ี 12  ตำบล โคกสี  อำเภอเมืองขอนแกXน  จังหวัดขอนแกXน  รหัสไปรษณียk 40000 
โทรศัพทk :  084-413-256563    
Website :  http://kpa.kkzone1.go.th/ 
E-mail :  kokpaeschool.kk@gmail.com 
ระดับท่ีเปpดสอน : อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) – มัธยมศึกษาป̂ท่ี 3 

v พ้ืนท่ีท้ังหมด :  12 ไรX 96 ตารางวา 

 
พ้ืนท่ีโรงเรียนบLานโคกแปะ ภาพจาก Google Maps 

v ท่ีต้ังและเขตติดตXอ 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ ตั้งอยูXหมูXที ่ 12  บLานโคกแปะ  ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแกXน หXางจากตัวจังหวัดขอนแกXนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ  22  กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตXอ ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดตXอกับตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแกXน จังหวัดขอนแกXน 
  ทิศตะวันออก ติดตXอกับตำบลเสือเฒXา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศใตL  ติดตXอกับตำบลกูXทอง  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก ติดตXอกับตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกXน 
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v ประวัติโรงเรียนโดยยXอ 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกXน กXอตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2482 โดยขุนวรรณวุฒิวิจารณk อดีตนายอำเภอเมืองขอนแกXน โดยงบประมาณการศึกษาของอำเภอ อาศัย
ศาลาวัดบLานโคกแปะ เปpดทำการสอนต้ังแตXระดับเตรียมประถม ถึงช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 4  
  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2507 นายสุคนธk บุตรโพธิ์ ไดLรXวมกับชาวบLานจัดหา
อาคาร สถานที่เพื่อปลูกสรLางอาคารเรียนใหLเปeนเอกเทศในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนในปyจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 12 ไรX 96 
ตารางวา และไดLขอตั้งชื่อโรงเรียนวXา โรงเรียนบLานโคกแปะ (คุรุพัฒนาประชาพัฒนา) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2512 ตXอมาเมื่อป^การศึกษา 2540 ไดLรับอนุมัติใหLเปpดสอนตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาสอนใน
ระดับช้ันกXอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตLน  
  ผูLบริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายเคน สีสม 
  ผูLบริหารสถานศึกษาคนปyจจุบัน คือ นายอัมพร ภูพานเพชร 

v การจัดการเรียนการสอน 
  ป̂การศึกษา  2484  เริมกXอต้ังโรงเรียนเปpดทำการสอนระดับช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 1-4 
  ป̂การศึกษา  2507  ยLายสถานท่ีเรียนมาเปeนเอกเทศ สอนระดับช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 1-4 
  ป̂การศึกษา  2524  เปpดขยายการศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 6 
  ป̂การศึกษา  2534  เปpดขยายการศึกษาระดับกXอนประถมศึกษา (เด็กเล็ก) 
  ป̂การศึกษา  2536  เปpดทำการสอนระดับอนุบาล 1-2 
  ป̂การศึกษา 2540-ปyจจุบัน  เปpดขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตLน 

v สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปeนชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 1,104 คน 
บริเวณใกลLเคียงโดยรอบเปeนพื้นทีสำหรับการทำเกษตรกรรม และมีพื้นที่ติดตXอกับอำเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
  1. ผูLปกครองสXวนใหญX จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) อาชีพหลักของชุมชน คือการทำเกษตรกรรม พนักงานโรงงาน และรับจLางทั่วไป ประชาชนสXวนใหญXนับ
ถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของทLองถิ่นที่ที่นิยมปฏิบัติและเปeนที่รูLจักโดยท่ัวไป คือประเพณีฮีตสิบ
สอง ซึ่งเปeนบุญประเพณีของชาวอีสาน อาทิ บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ บุญสงกรานตk บุญซำฮะ บุญเขLาพรรษา 
บุญขLาวประดับดิน บุญขLาวสาก บุญออกพรรษา บุญกฐิน  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดLโดยเฉลี่ยตXอครอบครัวตXอ
ป̂ 15,000 - 35,000 บาท โดยสXวนใหญXเปeนลักษณะครอบครัวขยาย จำนวนคนเฉล่ียตXอครอบครัว 5 คน 
  2. โอกาสและขLอจำกัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ ตั้งอยูXที่หมูXบLานโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแกXน ซึ่งมีอาณา
เขตติดกับอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม บริเวณโดยรอบหมูXบLานเปeนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม เชXน นา
ขLาว ไรXอLอย ไรXมันสำปะหลัง และพื้นที่ปศุสัตวk โรงเรียนอยูXหXางจากสถานที่ราชการของตำบลโคกสี อาทิ 
องคkการบริหารสXวนตำบลโคกสี สถานีตำรวจภูธรยXอยเมืองไหม โรงพยาบาลขอนแกXน2 โรงพยาบาลสXงเสริม
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สุขภาพตำบลโคกสี ประมาณ 8 กิโลเมตร โรงเรียนบLานโคกแปะจึงไดLรับความรXวมมือและสนับสนุนใหLใชL
สถานที่ดังกลXาวเปeนแหลXงเรียนรูLของผูLเรียนและครู นอกจากนั้นหนXวยราชการ วัด ไดLสXงวิทยากรที่มีความรูL
ความสามารถมาใหLความรูLแกXผูLเรียนและครูในฐานะอาจารยkพิเศษ เชXน โครงการการศึกษาเพื่อตXอตLานการใชLยา
เสพติดในเด็กผูLเรียน ครูแดรk (D.A.R.E) หรือกิจกรรมอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขLอง 
 

โอกาส ข(อจำกัด 
1.ผ ู Lปกครองและช ุมชนเห ็นความสำค ัญของ
การศึกษาสนับสนุนรXวมมือกันพัฒนาโรงเรียนอยXาง
ตXอเน่ือง 
2.องคkกรในทLองถิ่นใหLการสนับสนุนการศึกษาเปeน
อยXางดี 
3. ผูLเรียนมีความสามารถดLานศิลปะ กีฬาและดLาน
งานอาชีพ 

1. ผูLปกครองมีฐานะยากจน 
2. ผูLปกครองสXวนใหญXไปทำงานตXางจังหวัดทิ้งบุตร
หลานไวLกับผูLสูงอายุ 
3. อุปกรณkคอมพิวเตอรkไมXเพียงพอสำหรับผูLเรียน
บางช้ันเรียน 
4. ผูLเรียนขาดโอกาสไดLไปเรียนรูLตามแหลXงเรียนรูL
ภายนอกอยXางกวLางขวางและหลากหลาย 
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2. ข&อมูลด&านผู&เรียน ป<การศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565) 
จำนวนผูLเรียนท้ังหมด คน  
เพศหญิงจำนวน  61 คน เพศชายจำนวน 75  คน 

ระดับช้ัน 
จำนวนผู&เรียน ครูประจำช้ัน 

หญิง ชาย รวม  
อนุบาล 1 4 2 6 นางสาวพัชราภรณk โคตรศรีวงศk 
อนุบาล 2 3 8 11 นางภาสินี ชินคำ 
อนุบาล 3 1 8 9 นางภาสินี ชินคำ 
รวม 8 18 26  
ช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 1 5 4 9 นางวนิภา กันจินะ 
ช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 2 7 4 11 นางศุภัทรา จันทร 

ช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 3 5 6 11 
1) นางมนนิภา แกLวลLวนลLวน 
2) นางสาวบุษบา โทหลLา 

ช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 4 5 9 14 
1) นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 
2) นายเอกภาพ สินธุกูฎ 

ช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 5 4 7 11 
1) นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 
2) นายรุXงวิทยk อนันเตXา 

ช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 6 7 6 13 
1) นางสาวศิริพร สิงหkคำปmอง 
2) นายอดิศร ศรีอรัญ 

รวม 33 36 69  

มัธยมศึกษาป̂ท่ี 1 2 7 9 
1) นางสาวกมลชนก ยลถวิล 
2) นายบุญญาพงษk ดวงมาลยk 

มัธยมศึกษาป̂ท่ี 2 5 5 10 นางสาวณัฏฐk บัวผัน 

มัธยมศึกษาป̂ท่ี 3 13 9 22 
1) นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว 
2) นายวรวิทยk วังโสม 

รวม 20 21 41  

รวมท้ังหมด 61 75 136  
 
จำนวนผูLเรียน ระดับปฐมวัย 26 คน 
  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 110 คน 
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3.  ข&อมูลด&านบุคลากร ป<การศึกษา 2565 (วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
จำนวนบุคลากรท้ังหมด   20   คน  แยกตามประเภทดังน้ี  

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา 
อายุ 
เฉล่ีย ชาย หญิง 

ต่ำกวQา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผูLอำนวยการ 1  - - 1 59 ป̂ 
ขLาราชการครู  5 11 - 11 5 37 ป̂ 
บุคลากรคณิตฯ  1 - 1 - 32 ป̂ 
ธุรการ  1 - 1 - 27 ป̂ 
นักการ/ภารโรง 1  1 - - 34 ป̂ 

รวม 7 13 1 13 6  
 
4. ข&อมูลด&านอาคารสถานท่ี ป<การศึกษา 2565 
 1. อาคารเรียน ป.1ฉ 
 2. อาคารเรียน สปช.105/29 
 3. อาคารอเนกประสงคk/โรงอาหาร/โรงฝòกงาน/หอประชุม สปช.202/26 
 4. หLองสมุด 
 5. สนามกีฬา: สนามบาสเก็ตบอล 
 6. สนามกีฬา สนามฟุตบอล 
 7. สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงคk  
 8. ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 
 9. ร้ัวคอนกรีต 
 10. ถนนคอนกรีต 
 11. สLวม ร.ย.601/43,องคkการ 
 12. สLวม สปช.601/26 
 13. สLวม อาคาร สพฐ. 4 (สLวม 4 ท่ีน่ัง) 
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5. ข&อมูลด&านทรัพยากร ป<การศึกษา  2565 
 1)  ระบบเครือขXายอินเทอรkเน็ต  
  - สัญญาณอินเทอรkเน็ตของโรงเรียนปyจจุบันใชL อินเตอรkเน็ต 150/100 mbps 
  - ติดต้ังเครือขXาย/สัญญาณอินเทอรkเน็ต ครอบคลุมทุกหLองเรียน  
 2) หLองปฏิบัติการคอมพิวเตอรk 
  มีคอมพิวเตอรkท้ังหมด 20 เคร่ือง แยกตามวัตถุประสงคkการใชLงาน ดังน้ี 
  -  ใชLเพ่ือการบริหารจัดการ 2 เคร่ือง 
  - ใชLเพ่ือการเรียนการสอน 18 เคร่ือง 
 3) หLองสมุด 1 หLอง 
 4) หLองดนตรี 
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6. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ป<การศึกษา 2564 
          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจำป^ ที่เปeนรายงานการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ป̂การศึกษา 2564  สรุปไดLดังน้ี   
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 โรงเร ียนบLานโคกแปะ จัดการเร ียนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                                     
ป̂พุทธศักราช2560 (ฉบับปรับปรุง 2563) มีผูLเรียนช้ันอนุบาลป̂ท่ี 1 รวม 12 คน ผูLเรียนช้ันอนุบาลป̂ท่ี 2 รวม 9 
คน และผูLเรียนชั้นอนุบาลป^ที่ 3 รวม 9 คน ครูผูLสอน 2 คน  โดยครูไดLจัดประสบการณkใหLเด็กเต็มตามศักยภาพ 
ไดLรับประสบการณkตรงจากการเลXนและการลงมือปฏิบัติจริงอยXางมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อตXอการเรียนรูL 
โดยจัดประสบการณkตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  มีการบูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลัก และนำกิจกรรมตาม
โครงการบLานนักวิทยาศาสตรkนLอยมาใชLในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณkเพื่อสXงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ตามความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรkและวิทยาศาสตรk การคิดแกLปyญหาและ
สามารถตัดสินใจในเร่ืองงXายๆ ไดL และไดLมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนk เพ่ือเปeนการปmองกันการ
แพรXระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โรงเรียนไดLจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ป^การศึกษา 2563 เปpดเผยผลการประเมินคุณภาพของเด็กตXอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูLปกครอง 
ชุมชน หนXวยงานตLนสังกัด และผูLมีสXวนเกี่ยวขLองโดยการเผยแพรXขLอมูลผXานชXองทาง เว็บไซตkสถานศึกษา สมุด
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ เสนอตXอกรรมการสถานศึกษา ผูLปกครองผูLเรียน หนXวยงานตLนสังกัด และ
หนXวยงานอ่ืนๆ รายงานและเผยแพรXในส่ือ เชXน เพจ Facebook ของโรงเรียนบLานโคกแปะ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบLาน
โคกแปะอยูXในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยูXในระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูXในระดับดีเลิศ  
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณkท่ีเนLนเด็กเปeนสำคัญ มีผลการประเมินอยูXในระดับดีเลิศ 
  จุดเดXนท่ีพบ     
 เด็กมีพัฒนาการดLานรXางกาย  อารมณk  จิตใจ  สังคม  และสติปyญญา เหมาะสมกับวัย  รXาเริงแจXมใส 
แสดงอารมณkความรูLสึกไดLเหมาะสม กลLาพูด  กลLาแสดงออก รูLจักการแบXงปyนทำกิจกรรมรXวมกับผูLอื่นไดL สนใจ 
สิ่งตXางๆ ที่อยูXรอบตัว รูLจักทักทายใชLภาษาสื่อสารกับผูLอื ่นไดL  มีสัมมาคารวะเมื่อพบเห็นผูLใหญX  มีน้ำหนัก 
สXวนสูง เปeนไปตามเกณฑkมาตรฐาน  ทำใหLเด็กเคล่ือนไหวรXางกายไดLคลXองแคลXว   
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)  มีผู Lเรียนชั ้นประถมศึกษาป^ที ่ 1 - 
มัธยมศึกษาป^ที่ 3 รวม 100 คน จัดชั้นเรียน 9 หLอง ครูผูLสอน 14 คน ไดLจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ป^การศึกษา 2564 และนำเสนอผลการประเมินตXอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูLปกครอง 
ชุมชน หนXวยงานตLนสังกัด และผูLมีสXวนเก่ียวขLอง ผXานชXองทางการประชุม เว็บไซตkของสถานศึกษา และเผยแพรX
ในสื่อสังคมออนไลนk เชXน เฟสบุûคแฟนเพจโรงเรียนบLานโคกแปะ กลุXมไลนkที่เกี่ยวขLอง นอกจากนี้ไดLนำผลการ
ประเมินไปใชLในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตXอไป 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบLานโคกแปะ อยูXในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูLเรียน มีผลการประเมินอยูXในระดับ  ดีเลิศ   
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูXในระดับ  ดีเลิศ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ มีผลการประเมินอยูX
ในระดับ ดีเลิศ 
  จุดเดXนท่ีพบ 
  ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ อXานออก เขียนไดL และสามารถคิดคำนวณ ตามเกณฑkที่ตั้งไวL มี
ความสามารถในการใชLเทคโนโลยี และการสื่อสาร สามารถเลือกใชLสื่อและแหลXงเรียนรูLในชีวิตประจำวันทั้งใน
รูปแบบออนไลนkและสื่อการเรียนรูLจริงไดLอยXางเหมาะสม อีกทั้งมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี สามารถอยูXรXวมกับ
ผูLอ่ืนอยXางมีความสุข และมีทักษะความเปeนพลเมืองท่ีดี 
  ครูผูLสอนมีความตั้งใจ พัฒนาตนเองในดLานกระบวนการจัดการเรียนรูLอยูXเสมอ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแนว Active Learning ที่เนLนใหLผูLเรียนมีสXวนรXวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูL         มี
ปฏิสัมพันธk และเนLนการปฏิบัติ ผูLเรียนมีสXวนรXวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลLอมท่ีเอ้ือตXอการเรียนรูL 
                โรงเรียนมีเปmาหมาย วิสัยทัศนk  พันธกิจ ที่กำหนดไวLอยXางชัดเจน สามารถปฏิบัติไดLจริง  มีครู
และบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูL ความสามารถตรงตามเอก และมีความถนัดในวิชาที่สอน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และไดLรับความรXวมมือจากชุมชนท่ีเขLมแข็ง 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ป@การศึกษา 2564 

ฉบับเต็ม 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบท่ี 4 (ป<งบประมาณ 2565) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ผลการประเมิน ระดับ ดี  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน ระดับ ดี 
  มาตรฐานที่ 3 จัดประสบการณkตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เนLนการบวนการคิดและการปฏิบัติ
จริง ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูLเรียน ผลการประเมิน ระดับ ดี  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน ระดับ ดี 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนสอนท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ ผลการประเมิน ระดับ ดี



 
ส-วนที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  จากขLอมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดลLอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายป̂ท่ีผXานมา และขLอมูลอ่ืน ๆ ประกอบ จึงไดLกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ป̂การศึกษา 2565 ดังน้ี 
1. การวิเคราะหcศักยภาพสถานศึกษา 
 1.1 จุดเดQน   
 ระดับปฐมวัย  
  เด็กปฐมวัย มีความพรLอม  สุขภาพรXางกายแข็งแรง  สมบูรณk รXาเริง มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแล
สุขภาพตนเองรูLจักการแบXงปyน เลXน และทำกิจกรรมรXวมกับผูLอื่นไดL สนใจสิ่งตXาง ๆ ที่อยูXรอบตัว  รูLจักทักทายใชL
ภาษาสื่อสารกับผูLอื่นไดL  มีสัมมาคารวะ เมื่อพบเห็นผูLใหญX  รูLจักการประหยัด และอดออม  กลLาแสดงออกตาม
ชXวงวัยมี สถานท่ี ส่ือ อุปกรณk ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับวัย 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ผูLเรียนมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการทำงาน ทำงานรXวมกับผูLอื ่นไดL  มีสุขภาพ 
แข็งแรง สมบูรณk มีความกตัญ¢ู  กตเวที  มีสัมมาคารวะ  กลLาแสดงออกและใชLชีวิตอยXางพอเพียง  
 1.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยบางสXวนยังขาดความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  และความคิด
สรLางสรรคk   
 ระดับการศึกษาพ้ืนฐาน 
  ผูLเรียนตLองไดLรับการปรับเรื่องนิสัยรักการอXาน  ความกระตือรือรLนในการเสาะแสวงหาความรูL
ดLวยตนเอง การวางแผนการทำงานอยXางเปeนระบบ พัฒนาดLานระเบียบวินัยในตนเอง พัฒนาความสามารถการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ และสรLางความตระหนักและภาคภูมิใจตXอภูมิปyญญาทLองถ่ินของผูLเรียน  
     1.3 โอกาส 
  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนที่เขLมแข็ง และหนXวยงานที่เกี่ยวขLองใหLการ
สนับสนุนสถานศึกษาเปeนอยXางดี  
 1.4 อุปสรรค 
  ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม และคXาวัสดุ อุปกรณkตXาง ๆ ในการฝòกงานของผูLเรียน 
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2. วิสัยทัศนc (VISION) 
  โรงเรียนบLานโคกแปะมุXงมั่นพัฒนาผูLเรียน ใหLมีคุณธรรม นำความรูL มุXงสูXมาตรฐานการศึกษา 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑkมาตรฐาน นำเทคโนโลยีและภูมิปyญญาทLองถิ่นมาบูรณาการการเรียนรูLอยXางมี
ประสิทธิภาพ เปpดโอกาสใหLทุกภาคสXวนเขLามามีสXวนรXวมในการจัดการศึกษา พัฒนางานอาชีพ นLอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารโดยใชLหลักธรรมาภิบาล มุXงสูXไทยแลนดk 4.0 
 
3. พันธกิจ (MISSION)  
  1. เรXงรัดคุณภาพการศึกษาใหLมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน 
  2. บริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคลและ งานบริหารทั ่วไป ใหLมี
ประสิทธิภาพโดยใชLหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                        
  3. จัดการศึกษาระดับกXอนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตLน อยXางทั่วถึงและมี
คุณภาพตามเกณฑkมาตรฐานการศึกษา                                                                                                                   
  4.  สXงเสริม สนับสนุนใหLผูLเรียนมีคุณธรรม นำความรูLและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเล่ียงส่ิงเสพติด                                                                                                                                                   
  5.  สXงเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยี ภูมิปyญญาทLองถิ่นมาใชLในการบริหารจัดการและ
สรLางผลงานดLวยฝ̂มือผูLเรียน       
  6.  ชุมชนมีสXวนรXวมในการพัฒนาการศึกษา  
  7.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูLสูXไทยแลนดk 4.0       
 
4. เปjาหมาย (GOAL) 
  1. ผูLเรียนกXอนประถมไดLเตรียมความพรLอมดLานรXางกาย อารมณk สังคม สติปyญญา อยXางมี
คุณภาพ                               
  2. ผูLเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาไดLรับการศึกษาอยXางมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิ 
ระดับชาติสูงข้ึน        
  3. ผูLเรียนใชLชีวิตตามหลักธรรม มีวิถีชีวิตอยXางพอเพียง ดำรงชีวิตอยูXในสังคมไดLอยXางเปeนสุข   
  4. ผูLเรียนมีความรูLความเขLาใจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเรียนรูLสูXไทยแลนดk 4.0   
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดLรับการพัฒนาอยXางตXอเนื่องผXานการประเมินตามเกณฑk
มาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ                                                                       
  6.  โรงเรียนบLานโคกแปะเปeนสังคมแหXงการเรียนรูL 
  7.  ชุมชนมีสXวนรXวมในการบริหารจัดการศึกษา 
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5. อัตลักษณcของผู&เรียน 
  ใฝNเรียนรูL เชิดชูคุณธรรม  นLอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
6. เอกลักษณcของสถานศึกษา 
  งานอาชีพดี มีสัมมาคารวะ 
 
7. ปรัชญาโรงเรียน 
  ใฝNเรียนรูL อยูXอยXางพอเพียง  
 
8. จุดเน&น 
  พัฒนาวิชาการ  เสริมสรLางอาชีพ 
 
9. สีประจำโรงเรียน 
  น้ำเงิน – แดง 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงคc 
  1. รักชาติ  ศาสนk  กษัตริยk        
  2. ซ่ือสัตยk   สุจริต 
  3. มีวินัย         
  4. ใฝNเรียนรูL 
  5. อยูXอยXางพอเพียง                
  6. มุXงม่ันในการทำงาน 
  7. รักความเปeนไทย               
  8. มีจิตสาธารณะ 
  9. คารวะนอบนLอม เพียบพรLอมวาจา 
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7. กลยุทธcการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ&านโคกแปะ ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาการดLานรXางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองไดL 
 1.2 มีพัฒนาการดLานอารมณkจิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณkไดL 
 1.3 มีพัฒนาการดLานสังคมชXวยเหลือตนเองและเปeนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการดLานสติปyญญาส่ือสารไดLมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรูLไดL 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง4ดLานสอดคลLองกับบริบทของทLองถ่ิน 
 2.2 จัดครูใหLเพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3 สXงเสริมใหLครูมีความเช่ียวชาญดLานการจัดประสบการณk 
 2.4 จัดสภาพแวดลLอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูLอยXางปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5 ใหLบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูLเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณk 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปpดโอกาสใหLผูLเก่ียวขLองทุกฝNายมีสXวนรXวม 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณkท่ีเนLนเด็กเปeนสำคัญ 
 3.1 จัดประสบการณkท่ีสXงเสริมใหLเด็กมีพัฒนาการทุกดLานอยXางสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สรLางโอกาสใหLเด็กไดLรับประสบการณkตรงเลXนและปฏิบัติอยXางมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตXอการเรียนรูLใชLส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณkและพัฒนาเด็ก 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูLเรียน 
ดLานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูLเรียน 
 1.1 มีความสามารถในการอXาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหk คิดอยXางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกLปyญหา 
 1.3 มีความสามารถในการสรLางนวัตกรรม 
 1.4 มีความสามารถในการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.6 มีความรูL  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตXองานอาชีพ 
ดLานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคkของผูLเรียน 
 1.7 การมีคุณลักษณะและคXานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 1.8 ความภูมิใจในทLองถ่ินและความเปeนไทย 
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 1.9 การยอมรับท่ีจะอยูXรXวมกันบนความแตกตXางและหลากหลาย 
 1.10 สุขภาวะทางรXางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปmาหมายวิสัยทัศนkและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนLนคุณภาพผู LเรียนรอบดLานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุXมเปmาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหLมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลLอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตXอการจัดการเรียนรูLอยXางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูL 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูLผXานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตkใชLในชีวิตไดL 
 3.2  ใชLส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลXงเรียนรูLท่ีเอ้ือตXอการเรียนรูL 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูLเรียนอยXางเปeนระบบและนำผลมาพัฒนาผูLเรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูLและใหLขLอมูลสะทLอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูL 
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8. เปjาหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ป<การศึกษา 2565 
8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบQงช้ี 
เปjาหมาย  
ป< 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  - โครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนบLานโคก
แปะปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาการดLาน
สติป yญญา สื ่อสารไดL มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรูL 
- โ ค ร ง ก า ร ส X ง เ ส ริ ม
กระบวนการบริหารและ
ก า ร จ ั ด ก า รหล ั ก ส ู ต ร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ดLาน 
- โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด
ประสบการณkที ่ เน Lนเด็ก
เปeนสำคัญ ระดับปฐมวัย 
โครงการหนูนLอยเรียนรูLสูX
โลกกวLาง 
โครงการนักอนุรักษkนLอย 

1.1 เด็กมีพัฒนาการดLานรXางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล 
ความปลอดภัยของตนเองไดL 

ยอดเย่ียม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการดLานอารมณk จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณkไดL 

ยอดเย่ียม 

1.3 เด็กมีพัฒนาการดLานสังคม ชXวยเหลือตนเอง และเปeนสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ยอดเย่ียม 

1.4 เด็กมีพัฒนาการดLานสิติปyญญา สื ่อสารไดL มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรูLไดL 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  - โครงการสXงเสริมใหLครูมี
ความเชี ่ยวชาญดLานการ
จัดประสบการณk 
- โ ค ร ง ก า ร ส X ง เ ส ริ ม
กระบวนการบริหารและ
การจัดการครูใหLเพียงพอ
กับช้ันเรียน 

2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดLาน สอดคลLอง
กับบริบทของทLองถ่ิน 

ยอดเย่ียม 

2.2 โรงเรียนจัดครูใหLเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3 โรงเร ียนส Xงเสร ิมให Lคร ูม ีความเช ี ่ยวชาญด Lานการจัด
ประสบการณk 

ยอดเย่ียม 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลLอมและสื ่อเพื ่อการเรียนรู L อยXาง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

ยอดเย่ียม 

2.5 โรงเรียนใหLบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูL
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณk 

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบQงช้ี 
เปjาหมาย  
ป< 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปpดโอกาสใหLผูLเกี่ยวขLองทุก
ฝNายมีสXวนรXวม 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณcท่ีเน&นเด็กเปqนสำคัญ  - โครงการสXงเสริมการจัด
สภาพแวดลLอมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรูLอยXางปลอดภัย
และเพียงพอ 
- โ ค ร ง ก า ร ส X ง เ ส ริ ม
พัฒนาการดLานร Xางกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง 
- โ ค ร ง ก า ร ส X ง เ ส ริ ม
พ ัฒนาการด Lานอารมณk 
จ ิ ต ใ จ  ค ว บ ค ุ ม แ ล ะ
แสดงออกทางอารมณkไดL 

3.1 ครูจัดประสบการณkที่สXงเสริมใหLเด็กมีการพัฒนาการทุกดLาน
อยXางสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

3.2 ครูสรLางโอกาสใหLเด็กไดLรับประสบการณkตรง เลXนและปฏิบัติ
อยXางมีความสุข 

ยอดเย่ียม 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตXอการเรียนรูLใชLสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย  

ยอดเย่ียม 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

ยอดเย่ียม 

 
8.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน 
เปjาหมาย  
ป< 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู&เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูLเรียน   - โครงการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา IQA 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
สาระการเรียนรูL 
- โครงการสXงเสร ิมความ
เปeนเลิศทางวิชาการ 
- โครงการพัฒนาทักษะการ
ค ิด 7 ท ักษะการค ิด (7 
Thinking Skills)  

1) มีความสามารถในการอXาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหk คิดอยXางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกLปyญหา 

ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสรLางนวัตกรรม ยอดเย่ียม 
4) มีความสามารถในการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเย่ียม 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
6) มีความรูL ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตXองานอาชีพ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน 
เปjาหมาย  
ป< 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

- โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ความสามารถในการอXาน 
การเขียน สื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ดLาน digital literacy 
- โ ค ร ง ก า รพ ัฒนาก า ร
เรียนรูLสำหรับเด็กที่มีความ
บกพรXองทางการเร ียนรูL
และเด็กพิเศษ 
- โครงการจัดการเรียนการ
ส อ น ต า ม แ น ว  Active 
Learning 
- โครงการศ ึ กษาแหลX ง
เรียนรูLภายในและภายนอก
โรงเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคcของผู&เรียน  - โครงการสXงเสริมผู Lเรียน
ใหLม ีค ุณธรรม จริยธรรม 
และคXานิยมท่ีพึงประสงคk 
- โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- โ ค ร ง ก า ร ช ี ว ิ ต ส ด ใ ส 
หXางไกล ส่ิงเสพติด 
- โ ค ร ง ก า ร รอบร ู L ด L า น
สุขภาพในโรงเรียน 
- โครงการพ ัฒนาท ักษะ
อาชีพ 
- โครงการอยูXอยXางพอเพียง 

1) การมีคุณลักษณะและคXานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม 
2) ความภูมิใจในทLองถ่ินและความเปeนไทย ยอดเย่ียม 
3) การยอมรับท่ีจะอยูXรXวมกันบนความแตกตXางและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
4) สุขภาวะทางรXางกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  - โ ค ร ง ก า รพ ัฒนาก า ร
บริหารจัดการแบบมีสXวน
รXวม 

2.1 มีเปmาหมายวิสัยทัศนkและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน 
เปjาหมาย  
ป< 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนLนคุณภาพผูLเรียนรอบดLานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุXมเปmาหมาย 

ยอดเย่ียม - โครงการพัฒนาบุคลากร
ท้ังระบบ 
- โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนkและแหลXงเรียนรูL 
ภายในโรงเรียน 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหLมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดลLอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตXอการจัดการ
เรียนรูLอยXางมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูL 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน&นผู&เรียนเปqนสำคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู LผXานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกตkใชLในชีวิตไดL 

ยอดเย่ียม - โ ค ร ง ก า รพ ัฒนาก า ร
บริหารจัดการแบบมีสXวน
รXวม 
- โครงการพัฒนาบุคลากร
ท้ังระบบ 
- โครงการต ิดตามด ูแล
ชXวยเหลือนักเรียน 
 

3.2 ใชLสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลXงเรียนรูLที่เอื้อตXอการ
เรียนรูL 

ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูLเรียนอยXางเปeนระบบและนำผลมา
พัฒนาผูLเรียน 

ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูLและใหLขLอมูลสะทLอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรูL 

ยอดเย่ียม 



ส-วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

1.  แหลQงงบประมาณ  
แหลXงงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำป̂การศึกษา 2565 
ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากขLอมูลผูLเรียน ณ  10  มิถุนายน  2565  

รายรับ จำนวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนคXาใชLจXายรายหัว  
 -  ระดับปฐมวัย (1,700 X 26) 44,200  
 -  ระดับประถมศึกษา (1,900 X 69) 131.100  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตLน (4,500 X 41) 184,500  
 - เงินอุดหนุนรายหัว (การเรียนการสอน) คงเหลือจากป̂ 2564 71998.52  
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ป̂ (กิจกรรมพัฒนาผูLเรียน)   
 - ระดับปฐมวัย (430 X 26) 11,180  
 - ระดับประถมศึกษา (480 X 69) 33,120  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตLน (880 X41) 36,080  
 - เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูLเรียน คงเหลือจากป̂ 2564 225,517  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถLามีโปรดระบุ)   
 รวมรายรับ   
 รายจXาย                        
 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
1. จ ัดสรรเปeนคXาใช Lจ XายประจำกXอน เช Xน คXาน้ำ/ไฟ/โทรศัพทk 
อินเทอรkเน็ต (อนุบาล 30 % พ้ืนฐาน  70% )    

50,000 
 

 
2. สXวนท่ีเหลือจากขLอ 1 นำมาจัดสรรใหLโครงการพัฒนาฯ ท่ีสอดคลLอง
กับนโยบาย สพฐ. /สพป. / บริบทและความตLองการของ ร.ร.   

390,180 
 

 รวมรายจXาย 440,180  
ระดับปฐมวัย (รายหัวปฐมวัย 44200+พัฒนาผูLเรียน11180) 55,380 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน (รายหัวข้ันพ้ืนฐาน315600-คXาสาธารณูฯ 50000) +พัฒนาผูLเรียน 69200 334,800 
รวม 390,180 
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2. โครงการท่ีจะดำเนินการในป<การศึกษา 2565 

ที่ แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 
ระดับ

การศึกษา 
ผู.รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

โครงการเรียนฟรี 15 ป<อย=างมีคุณภาพ  

อุด
หนุ

นร
าย

หัว
คง

เหลื
อป

B  25
64

 

 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ฯ ค

งเห
ลือ

ปB 
25

64
 

    

1 - หนังสือเรียน          

2 - เครื่องแบบนักเรียน          

3 - อุปกรณ9การเรียน          

4 - กิจกรรมพัฒนาผูCเรียน         

รวมเงินเรียนฟรี 15 ป<อย=างมีคุณภาพ         

- ปDจจัยพื้นฐาน          

- อาหารกลางวัน (95X21X200) 
อบต. โคกสี 

        

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว    309,800 71,998.
52 

80,380 225,516
.50 - 687,695     

1 งานบริหารวิชาการ 
1.1 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา IQA 
5,000  -  - 5,000 

ขั้น
พื้นฐาน 

ครูณัฏฐ-  
บัวผัน 

1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรสาระการ
เรียนรูC 

5,000  -  - 5,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูณัฏฐ-  
บัวผัน 

1.3 โครงการส^งเสริมความเป_นเลิศทาง
วิชาการ 

25,000  20,000  - 45,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูกมลชนก 
ยลถวิล 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะการคิด 7 
ทักษะการคิด (7 Thinking Skills)  

5,000  -  - 5,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูศิริพร 
สิงห-คำปBอง 

1.5 โครงการพัฒนาความสามารถใน
การอ^าน การเขียน สื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

10,000  -  - 10,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูสุพรรษา 
โคตรชมภ ู

1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะดCาน 
digital literacy 

6,800  8,200  - 15,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูวรวิทย- 
วังโสม 

1.7 โครงการพัฒนาการเรียนรูCสำหรับ
เด็กที่มีความบกพร^องทางการ
เรียนรูCและเด็กพิเศษ 

5,000  -  - 5,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูโสภิดา 
ไชยเพ็ชร 

1.8 โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
แนว Active Learning 

15,000  -  - 15,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูกมลชนก 
ยลถวิล 
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ที่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ระดับ
การศึกษา 

ผู.รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

1.9 โครงการศึกษาแหล^งเรียนรูCภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

26,800  27,000  - 53,800 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูรุTงวิทย- 
อนันเตTา 

1.10 โครงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบCานโคกแปะปฐมวัย 

1,000  -  - 1,000 ปฐมวัย ครูภาสิน ี
ชินคำ 

1.11 โครงการพัฒนาการดCานสติปDญญา 
สื่อสารไดC มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรูC 

2,000  -  - 2,000 ปฐมวัย ครูภาสิน ี
ชินคำ 

1.12 โครงการส^งเสริมกระบวนการ
บริหารและการจัดการหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดCาน 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครูภาสิน ี
ชินคำ 

1.13 โครงการการจัดประสบการณ9ที่
เนCนเด็กเป_นสำคัญ ระดับปฐมวัย 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย 
ครูภาสิน ี
ชินคำ 

1.14 โครงการหนูนCอยเรียนรูCสู^โลกกวCาง -  11,180  - 11,180 ปฐมวัย ครูภาสิน ี
ชินคำ 

1.15 โครงการนักอนุรักษ9นCอย 3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครพูัชราภรณ- 
โคตรศรีวงศ- 

2. งานบริหารบุคลากร 
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 

10,000  -  - 10,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูวนิภา 
กันจินะ 

2.2 โครงการส^งเสริมใหCครูมีความ
เชี่ยวชาญดCานการจัด
ประสบการณ9 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครูภาสิน ี
ชินคำ 

2.3 โครงการส^งเสริมกระบวนการ
บริหารและการจัดการครูใหC
เพียงพอกับชั้นเรียน 

1,000  -  - 1,000 ปฐมวัย ครูภาสิน ี
ชินคำ 

3. งานบริหารงบประมาณ   
3.1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน9

และแหล^งเรียนรูC ภายในโรงเรียน 
60,000  -  - 60,000 

ขั้น
พื้นฐาน 

ครูวรวิทย-ครู
บุญญาพงษ- 

3.2 โครงการส^งเสริมการจัด
สภาพแวดลCอมและสื่อเพื่อการ
เรียนรูCอย^างปลอดภัยและเพียงพอ 

20,000  -  - 20,000 ปฐมวัย ครูภาสิน ี

4. งานบริหารทั่วไป 

4.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
แบบมีส^วนร^วม 5,000  -  - 5,000 

ขั้น
พื้นฐาน 

ผอ. , 
ครูบุญญาพงษ+ 
ดวงมาลย- 
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ที่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ระดับ
การศึกษา 

ผู.รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

4.2 โครงการส^งเสริมผูCเรียนใหCมี
คุณธรรม จริยธรรม และค^านิยมที่
พึงประสงค9 

10,000  14,000  - 24,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูบุญญาพงษ+ 
ดวงมาลย- 

4.3 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1,000  -  - 1,000 

ขั้น
พื้นฐาน 

ครูอดิศร 
ศรีอรZญ 

4.4 โครงการชีวิตสดใส ห^างไกล  
สิ่งเสพติด 

3,000  -  - 3,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูอดิศร 
ศรีอรZญ 

4.5 โครงการโรงเรียนรอบรูCดCาน
สุขภาพ (Health Literate 
School : HLS ) 

15,000  -  - 15,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูบุษบา 
โทหลZา 

4.6 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
35,000  -  - 35,000 

ขั้น
พื้นฐาน 

ครูศุภัทรา 
จันทร 

4.7 โครงการอยู^อย^างพอเพียง 
20,000  -  - 20,000 

ขั้น
พื้นฐาน 

ครูเอกภาพ 
สินธุกูฏ 

4.8 โครงการติดตามดูแลช^วยเหลือ
นักเรียน 

3,000  -  - 3,000 
ขั้น

พื้นฐาน 
ครูฑิฆัมพร 
ภูลายยาว 

4.9 โครงการส^งเสริมพัฒนาการดCาน
ร^างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครพูัชราภรณ- 
โคตงศรีวงษ- 

4.10 โครงการส^งเสริมพัฒนาการดCาน
อารมณ9 จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ9ไดC 

5,200  -  - 5,200 ปฐมวัย ครพูัชราภรณ- 
โคตงศรีวงษ- 

อนุบาล 44,200 11,180 - 55,380 
    

ขั้นพื้นฐาน 265,600 69,200 - 334,800 
    

รวม 390,180     
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โครงการ 

ฝ)ายบริหารวิชาการ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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ช่ือโครงการ     :  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบQงช้ีท่ี 2.1, 2.2  
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2  
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวณัฏฐc บัวผัน 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ    : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน   5,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  สถานศึกษาจะตLองจัดใหLมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อใหL
สอดคลLองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติพุทธศักราช2542 และที่แกLไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช
2545  ที่บัญญัติไวLวXาใหLหนXวยงานตLนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหLมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและใหLถือวXาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปeนสXวนหนึ่ง ของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตLองดำเนินการอยXางตXอเนื ่อง โดยใหLมีการจัดทำการจัดทำรายงานประจำป^เสนอตXอ
หนXวยงานตLนสังกัด หนXวยงานที่เกี ่ยวขLองและเผยแพรXตXอสาธารณชน เพื่อนำไปสูXการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันภายนอก  
  จากผลการดำเนินงานในป^ที ่ผXานมาของโรงเรียนบLานโคกแปะพบวXางานประกันคุณภาพ
การศึกษา คืองานที่ตLองพัฒนาระบบใหLมีความตXอเนื่องอยูXเสมอ ดังนั้นงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบLานโคกแปะ จึงไดLจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษา ขึ ้นโดยมีกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมเตรียมรับการประเมิน จากคณะกรรมการเพ่ือรองรับการประกันภายนอกตXอไป 
 
2. วัตถุประสงคc 
 2.1 เพ่ือกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2 เพื ่อจัดระบบขLอมูลสารสนเทศและใชLสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื ่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
 2.3 เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชLวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยXาง
ตXอเน่ือง 
 2.5 เพ่ือจัดทำรายงานประจำป̂ท่ีเปeนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครูรLอยละ 100 ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายใน
ของ สถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนกำหนด  
  2) รLอยละ 100 ของครูผXานการประเมินผลงานของตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน 
  3) ผูLปกครองรLอยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
  4) รLอยละ 100 ของผูLเรียน ครู และผูLบริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน และ
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ชุมชนหนXวยงานที่เกี่ยวขLองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขLามามีสXวนรXวมรับผิดชอบ   
ในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา 
            2)  โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ระดับ ดีเย่ียม ข้ึนไป  
  
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ
ผูLปกครอง ภาคีเครือขXาย เพื่อแตXงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
แตXงต้ังคณะกรรมการประเมินภายใน 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ    
      - การกำหนดและประกาศใชLมาตรฐานสถานศึกษา 
      - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา 3 
ป̂ (2565-2567) 
     - แผนปฏิบัติการประจำป̂การศึกษา 2565 
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL  
 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
จัดทำ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
- มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
-  ป ^ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
ฝ N ายบร ิหารงาน
วิชาการ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 2 เตรียมการประเมินภายนอก 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ
ผู Lปกครอง ภาคีเครือขXาย แตXงตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
ผูLรับผิดชอบมาตรฐาน 
2.2 วางแผนการดำเนินงาน จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียม
สถานท่ี และวิธีการประเมิน  
2.3 รายงานผลการดำเนินงาน ตXอตLนสังกัด เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความพรLอม  
2.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
- มิ.ย. 2565 
 
-  ป ^ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
ฝ N ายบร ิหารงาน
วิชาการ 
ฝ N ายบร ิหารงาน
วิชาการ 
ฝ N ายบร ิหารงาน
วิชาการ 

 
5. งบประมาณ  
  5.1 รวมท้ังหมด 5,000 บาท 
   งบฯอุดหนุนรายหัว    5,000 บาท  
      5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คXาใชLจXาย  
1.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการฯ
แผนพัฒนาคุณภาพ และเอกสารเก็บรวบรวมขLอมูล)  
1.2 คXาจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)   

2,500    

กิจกรรมท่ี 2 เตรียมการประเมินภายนอก 
คXาใชLจXาย 
2.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการทำเอกสาร 
2.2 คXาจัดทำส่ือ ปmายขLอมูลสารสนเทศ 

2,500    
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ครูรLอยละ 100  ตระหนักถึงความสำคัญ
ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานท่ีโรงเรียนกำหนด 
2 .  ร L อ ย ละ  1 00  ข อ งค ร ู ผ X า นก า ร
ประเมินผลงานของตนเองตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน 
3. ผูLปกครองรLอยละ 90 มีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
4. รLอยละ 90 ของผูLเรียน ครู และผูLบริหาร
มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนและ
โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 
5. ชุมชนหนXวยงานที่เกี ่ยวขLองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเขLามามีสXวนรXวม
ร ับผ ิดชอบในการจ ัดการศ ึกษา และ
รับทราบผลการจัดการศึกษา 
6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ระดับ ดีเย่ียม ข้ึนไป  

การประเมินการพัฒนาระบบ
ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

1. แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการ
จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 
2. แบบประเม ินความพึง
พอใจตXอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบLานโคกแปะ 
สำหรับผูLปกครอง (ออนไลนk) 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ผูLเรียนพัฒนาตนเองอยXางเต็มศักยภาพ  
  7.2 ผูLบริหาร ครู ผูLเรียน ผXานการประเมินมาตรฐาน  
  7.3 โรงเรียนผXานการประเมินมาตรฐาน 
  7.4 โรงเรียนผXานการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 
(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ii
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ช่ือโครงการ     :  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุQมสาระการเรียนรู& 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวณัฏฐc บัวผัน 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 5,000   บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช2553 ไดLใหLความสำคัญของการ
กระจายอำนาจทางการศึกษาใหLสถานศึกษาไดLเปpดโอกาสใหLชุมชนมีสXวนรXวมพัฒนาภารกิจ และไดLระบุใหL
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนLาที่จัดทำสาระของหลักสูตรในสXวนที่เกี่ยวขLองกับชุมชน สังคม ภูมิปyญญาทLองถ่ิน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคkของผูLเรียน เพื่อสXงเสริมคุณภาพการศึกษาไปสูXมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2561 ไดLประกาศมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดLกลXาวถึงการดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนLนคุณภาพผูLเรียนรอบดLานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุXมเปmาหมาย   
  โรงเรียนบLานโคกแปะ เปeนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บริบทในการพัฒนาผูLเรียนใหL
เปeนไปตามจุดมุXงหมายของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ป̂พุทธศักราช2551 นั้นยXอมมีความแตกตXางตาม
บริบทของผูLเรียนและโรงเรียน จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งถือวXาเปeนหัวใจ
สำคัญสำหรับการจัดการศึกษาใหLมีคุณภาพ ผูLเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคkตามบริบทของชุมชน สังคม 
และภูมิปyญญาทLองถิ่น และเพื่อใหLทันตXอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปyจจุบันจึงไดLจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานป^การศึกษา 2565 หลักสูตรสาระการเรียนรูLทั้งหมด 8 กลุXมสาระการเรียนรูLเพื่อเปeนการ
นำหลักสูตรสถานศึกษาสูXการจัดการเรียนรูL ประกอบดLวย 1) กลุXมสาระการเรียนรูLภาษาไทย 2) กลุXมสาระการ
เรียนรูLคณิตศาสตรk 3) กลุXมสาระการเรียนรูLวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยี 4) กลุXมสาระการเรียนรูLสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 5) กลุXมสาระการเรียนรูLศิลปะ 6) กลุXมสาระการเรียนรูLการงานอาชีพ 7) กลุXมสาระการ
เรียนรูLสุขศึกษาและพลศึกษา และ 8) กลุXมสาระการเรียนรูLภาษาตXางประเทศ รวมทั้งหลักสูตรทLองถิ่น โดยมี
การกำหนดวิสัยทัศนk จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูLเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคkมาตรฐานการเรียนรูL 
แนวทางการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ และโครงสรLางเวลาเรียน เพื่อเปeนกรอบในการพัฒนา สXงเสริม
คุณภาพผูLเรียนใหLสอดคลLองกับความตLองการของชุมชน และความตLองการของผูLเรียน และมีการพัฒนา
หลักสูตรใหLเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตXอไป 
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2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ป^การศึกษา 2565 ท่ี
เหมาะสมและสอดคลLองกับบริบทของทLองถ่ิน 
  2.2 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะมีหลักสูตรสาระการเรียนรูL ที่เหมาะสมและสอดคลLองกับ
บริบทของทLองถ่ิน 
  2.3 เพื่อสXงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูLที่หลากหลาย และสนองตอบ
ตามศักยภาพผูLเรียนรายบุคคล 
  2.4 เพ่ือดำเนินการพัฒนาครูผูLสอนผXานการนิเทศภายใน 
 
3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) หลักสูตรสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียนบLานโคกแปะ ป^การศึกษา 2565 มีความ
เหมาะสมและสอดคลLองกับทLองถ่ิน รLอยละ 80 
  2) หลักสูตรสาระการเรียนรูL โรงเรียนบLานโคกแปะ ป^การศึกษา 2565 ไดLรับการพัฒนา มี
ความเหมาะสมและสอดคลLองกับทLองถ่ิน รLอยละ 80 
  3) ครูผูLสอนรLอยละ 90 มีผลการนิเทศภายในในระดับ ดี ข้ึนไป  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนบLานโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ป^การศึกษา 2565 และหลักสูตร
สาระการเรียนรูL ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลLองกับทLองถ่ิน และความตLองการของผูLเรียน            
            2) ครูผูLสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูLที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพผูLเรียน
รายบุคคล 
  3) การนิเทศภายในสามารถสะทLอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูLไดLอยXางมีประสิทธิภาพ 
  
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ&านโคก
แปะ ประจำป<การศึกษา 2565 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ศึกษาบริบท และความตLองการของทLองถิ่น โดยประชุม
วางแผนรXวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูLปกครอง และภาคี
เครือขXาย เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบLานโคกแปะ 
ประจำป̂การศึกษา 2565 
1.2 ดำเนินการจัดทำเอกสาร    

 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
 
- มิ.ย. 2565 
 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

      - หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบLานโคกแปะ ประจำป^การ
ศึกษ 2565 
      - จัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรูL 8 กลุXมสาระการเรียนรูL 
     - จัดทำหลักสูตรทLองถ่ิน 
1.3 ดำเนินการใชLหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
1.4 ติดตาม ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเพื ่อนำผลไป
พัฒนาในป̂การศึกษาตXอไป 
  

 
 
 
 
- ป̂การศึกษา 2565 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
1 .คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
2. ผู Lปกครอง และ
ภาคีเครือขXาย 
3. ผูLเรียน 
4. ครูผูLสอน 

กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศภายใน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 เตรียมการกXอนการนิเทศภายใน  ประชุมคณะครูเพื่อสรLาง
ความเขLาใจ และจุดมุXงหมายของการนิเทศภายใน 
2.2 แตXงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน และซักซLอมความเขLาใจ
การปฏิบัติหนLาท่ีผูLนิเทศ  
 
 
2.3 สรLางเคร่ืองมือการนิเทศภายใน 
 
 
 
2.3 กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในประจำป̂การศึกษา 2565 
 
 
 
2.4 การเย่ียมช้ันเรียน  
 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
 
- ป̂การศึกษา 2565 
 
- มี.ค.2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
1 . ผ ู L อ ำนวยการ
โรงเรียน 
2. ฝNายบริหาร งาน
วิชาการ 
1. ฝNายบริหาร งาน
วิชาการ 
2 . คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
1. ฝNายบริหาร งาน
วิชาการ 
2 . คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

2.5 การประเมินผลครูผู Lสอนเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูLใหLมีประสิทธิภาพ 
 
2.6 สะทLอนผลกิจกรรมการนิเทศภายในประจำป^การศึกษา 
2565 เพ่ือนำผลไปพัฒนาในป̂การศึกษาตXอไป 

 
- มี.ค.2566 

1 .คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
 
คณะครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 5,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    5,000 บาท   
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ&านโคกแปะ ประจำป<การศึกษา 2565 
1.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงานหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรสาระการเรียนรูL  
1.2 คXาจัดทำเอกสารประเมินการใชLหลักสูตร 

3,000    

กิจกรรมท่ี 2 ประเมินคุณภาพภายใน 
คXาวัสดุอุปกรณkในการทำเอกสาร 

2,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1) หล ักส ูตรสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
โรงเรียนบLานโคกแปะ ป^การศึกษา 2565 
มีความเหมาะสมและสอดคลLองกับทLองถ่ิน 
รLอยละ 80 
2) หลักสูตรสาระการเรียนรูL โรงเรียนบLาน
โคกแปะ ป^การศึกษา 2565 ไดLร ับการ
พัฒนา มีความเหมาะสมและสอดคลLองกับ
ทLองถ่ิน รLอยละ 80 

1. การประเมินการใชLหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบLานโคก
แปะ ป̂การศึกษา 2565 
2. การประเมิน 
 
3. การสะทLอนผลการนิเทศ
ภายใน 

1. แบบประเม ินการใชL
หล ั กส ู ต รสถานศ ึ กษา 
โรงเรียนบLานโคกแปะ ป̂
การศึกษา 2565 
2. เครื ่องมือดำเนินการ
น ิ เทศการสอน (น ิ เทศ
ภายใน) 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

3) ครูผู LสอนรLอยละ 90 มีผลการนิเทศ
ภายในในระดับ ดี ข้ึนไป  
4) การน ิ เทศภายในสามารถสะท Lอน
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูLไดLอยXางมี
ประสิทธิภาพ 

3. แบบสะท Lอนผลการ
นิเทศภายใน 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 โรงเรียนบLานโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษาที ่สอดคลLองกับบริบทของทLองถิ ่น ไดL
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตXอการจัดกิจกรรมการเรียนรูL  
  7.2 ผูLเรียนเกิดการเรียนรูLอยXางมีประสิทธิภาพ  
  7.3 ครูผูLสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูLไดLอยXางเหมาะสม 
  
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  โครงการสQงเสริมความเปqนเลิศทางวิชาการ 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบQงช้ีท่ี 1.1 
      มาตรฐานท่ี 2 ตัวบQงช้ีท่ี 2.3 
      มาตรฐานท่ี 3 ตัวบQงช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2  
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวกมลชนก  ยลถวิล 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา และงบกิจกรรมพัฒนาผู&เรียน จำนวน 45,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  จุดมุXงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติพ.ศ. 2542  เนLนจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูLเรียนใหLมีความสมบูรณk   ทั้งรXางกาย  จิตใจ  สติปyญญา  ความรูLและคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยูXรXวมกับผูLอื่นไดLอยXางมีความสุข  ปลูกฝyงผูLเรียนใหLมีความภาคภูมิใจใน
ความเปeนไทย รูLจักรักษาผลประโยชนkสXวนรวมและของประเทศชาติ รูLจักสXงเสริมภูมิปyญญาไทย ภูมิปyญญา
ทLองถิ่น  มีความคิดริเริ่มสรLางสรรคk  ใฝNรูL  และเรียนรูLดLวยตนเองอยXางตXอเนื่อง  โดยไดLกำหนดแนวการจัด
การศึกษาในหมวด4  มาตรา 22 ถึงมาตรา30 กลXาวคือ ตLองยึดหลักวXาผูLเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูLและ
พัฒนาตนเองไดL และถือวXา ผูLเรียนมีความสำคัญที่สุด สXงเสริมใหLผูLเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ  เนLนความสำคัญทั้งความรูL  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูL  และบูรณาการตามความ
เหมาะสม   ใหLผูLเรียนไดLเรียนรูLจากประสบการณkจริง  ฝòกการปฏิบัติใหLทำไดL  คิดเปeน  ทำเปeน  รักการอXานและ
เกิดการใฝNรูLอยXางตXอเนื่อง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูLดLานตXาง ๆ  อยXางไดLสัดสXวนสมดุล
กัน  จัดการเรียนรูLใหLเกิดข้ึนทุกเวลาทุกสถานท่ีจากแหลXงการเรียนรูLตXาง ๆ ท้ังในและนอกหLองเรียน   
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูLควรมีรูปแบบที่หลากหลาย ทLาทาย กระตุLนและสXงเสริมใหLผูLเรียนมี
นิสัยใฝNการเรียนรูL กลLาคิด กลLาแสดงออก มีความคิดสรLางสรรคk คLนหาศักยภาพของตนเอง รูLจักการทำงานเปeน
หมูXคณะ ตลอดจนเกิดลักษณะนิสัยที่พึงประสงคk จึงจำเปeนอยXางยิ่งที่จะตLองมีกิจกรรมที่เปpดโอกาสใหLผูLเรียนไดL
ฝòกไดLแสดงออกอยXางกวLางขวางและตXอเนื่องดังนั้นการจัดกิจกรรมสXงเสริมความเปeนเลิศทางวิชาการจึงเปeน
กิจกรรมหนึ่งที่สXงเสริมใหLผูLเรียนไดLแสดงศักยภาพสXวนตนที่เปeนจุดเดXนและท่ีผูLเรียนชอบและทำไดLดีในทุก ๆ 
ดLานทั้งดLานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะชXวยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผูLเรียนใหLสูงยิ่งขึ้นตามความ
คาดหวังของหลักสูตรท่ีกำหนดไวL โรงเรียนบLานโคกแปะไดLเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการน้ีข้ึน   
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2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื่อพัฒนาครูใหLมีการวิเคราะหkหลักสูตร มาตรฐาน/ตัวบXงช้ี และผูLเรียนรายบุคคลเพ่ือ
นำไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูL    
  2.2 เพ่ือสXงเสริมใหLผูLเรียนไดLมีส่ือการเรียนรูLท่ีพรLอมสำหรับการเรียนรูLไดLอยXางเต็มศักยภาพ 
  2.3 เพ่ือพัฒนาครูใหLทำวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูL  
  2.4 เพ่ือสXงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหLสูงข้ึน 
  2.5 สXงเสริมใหLผูLเรียนไดLฝòกทักษะการคิด การปฏิบัติ กลLาแสดงออก สามารถแสวงหาความรูL
ไดLดLวยตนเอง  รักการทำงาน  ทำงานรXวมกับผูLอ่ืนไดL 
  2.6 เพ่ือสXงเสริมความเปeนเลิศทางวิชาการของผูLเรียนทุกกลุXมสาระการเรียนรูL 
 
3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ครูรLอยละ 100 ตระหนักถึงความสำคัญของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูL    
  2)  ครูรLอยละ 100 ทำวิจัยในช้ันเรียน 
  3)  ผูLเรียนรLอยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูLท่ีสูงข้ึน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผูLเรียนไดLฝòกทักษะการคิด การปฏิบัติ กลLาแสดงออก สามารถแสวงหาความรูLไดLดLวยตนเอง 
รักการทำงาน ทำงานรXวมกับผูLอ่ืนไดL 
            2) ผูLเรียนมีการคLนควLาหาความรูL  รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรูLรXวมกัน 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู& 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุม พิจารณา ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูL
และกำหนดวิธีการดำเนินงาน  
1.2 วางแผนการจัดเตรียม จัดทำ และจัดซ้ือ ส่ือและอุปกรณk 
 
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL  
 
 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
  

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- พ.ค. 2565 
 
-  ป ^ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
2565 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
ฝ N ายบร ิหารงาน
วิชาการ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 การทำวิจัยในชั้นเรียน (ตามประเด็นท&าทายใน 
PA) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผน และเลือกหัวขLอทำวิจัยในชั้นเรียน (ตาม
ประเด็นทLาทายใน PA) 
2.2 ดำเนินการตามแผนเก็บรวบรวมขLอมูล  
 
2.3 วิเคราะหkขLอมูล สรุปผล อภิปรายผล และจัดทำรายงาน
วิจัย  
2.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
-  ป ^ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
2565 
- มี.ค. 2566 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
ฝ Nายบร ิหารงาน
วิชาการ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสQงเสริมการเรียนรู&ของทุกกลุQมสาระ.      
การเรียนรู& 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุม พิจารณา ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมสXงเสริม
การเรียนรู Lของทุกกลุ Xมสาระการเรียนรู Lและกำหนดวิธีการ
ดำเนินงาน  
1.2 วางแผนการจัดเตรียม จัดทำ และจัดซ้ือ ส่ือและอุปกรณk 
 
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL  
 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
 

 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
-  ป ^ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
 
ฝ N ายบร ิหารงาน
วิชาการ 
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5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 45,000 บาท  
  งบฯอุดหนุนรายหัว    25,000 บาท  
  งบฯกิจกรรมพัฒนาผูLเรียน  20,000 บาท 
5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู& 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาเอกสารแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูL 
1.2 คXาส่ือการเรียนรูL  

5,000    

กิจกรรมท่ี 2 การทำวิจัยในช้ันเรียน  
คQาใช&จQาย 
คXาเอกสารในการทำวิจัยในช้ันเรียน 

5,000    

กิจกรรมท่ี 3  
กิจกรรมสQงเสริมการเรียนรู &ของทุกกลุ Qมสาระการ
เรียนรู& 
คQาใช&จQาย 
คXาวัสดุ/อุปกรณkในการจัดกิจกรรม 

35,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. รLอยละของผูLเรียนที่มีผลมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเฉล่ียต้ังแตXระดับ 3 ข้ึนไป 
2. รLอยละของครูท่ีทำวิจัยในช้ันเรียน 
3.รLอยละของครูที่ทำแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูL    

- ทดสอบ/ ประเมิน 
 
-รายงาน 
-รายงาน 

- แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
 
- แบบรายงาน 
- แบบรายงาน 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ผูLเรียนมีส่ือการเรียนรูLท่ีพรLอมสำหรับการเรียนรูLไดLอยXางเต็มศักยภาพ 
  7.2 ผูLเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    
  7.4 ครูไดLรับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการสอนอยXางมีประสิทธิภาพจนเปeนครูมืออาชีพ 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางสาวกมลชนก  ยลถวิล) 
 ครู 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iÉ
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ช่ือโครงการ     :  โครงการพัฒนาทักษะการคิด 7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู&เรียน 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2  
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวศิริพร สิงหcคำปjอง 
ลักษณะโครงการ   R  โครงการใหมQ   £  โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา  2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติพ.ศ. 2542  และฉบับแกLไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2562 ไดLใหLแนวการจัดการศึกษาไวLในหมวด4 โดยเฉพาะมาตรา 22 และมาตรา 23 ไวLวXา การจัดการศึกษาตLอง
ยึดหลักวXาผูLเรียนทุกคนมีความสามารถ ในการเรียนรูLและพัฒนาตนเองไดL และถือวXาผูLเรียนมีความสำคัญที่สุด 
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตLองเนLนความสำคัญ
ทั้งความรูL คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูL และบูรณาการตามความเหมาะสม และมาตรา 24 ยังใหLความสำคัญ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูL โดยมุXงใหLจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหLสอดคลLองกับความสนใจและความถนัด
ของผูLเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตXางระหวXางบุคคล ใหLผูLเรียนไดLฝòกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณk และการประยุกตkความรูLมาใชLเพื่อปmองกันและแกLปyญหา โดยจัดกิจกรรมใหLผูLเรียนไดLเรียนรูL
จากประสบการณkจริง ฝòกการปฏิบัติใหLทำไดL คิดเปeน ทำเปeน รักการอXานและเกิดการใฝNเรียนรูLอยXางตXอเนื่อง 
จัดการเรียนการสอนใหLผสมผสานสาระความรูLดLานตXาง ๆ อยXางไดLสัดสXวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝyงคุณธรรม 
คXานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคkไวLในทุกวิชา   
  โรงเรียนบLานโคกแปะ มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขLางตLนจึงไดLจัดโครงการพัฒนา
ทักษะการคิด 7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเปeนใหLกับผูLเรียน ผXานกิจกรรม
เรียนรูLแบบโครงงานทุกกลุXมสาระการเรียนรูL  กิจกรรมหลักสูตรตLานทุจริต กิจกรรมแหลXงเรียนรูLชุมชน กิจกรรม
คXายดนตรี และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื่อพัฒนาผูLเรียนใหLมีทักษะการคิด สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกLปyญหา โดยใชLกิจกรรมการเรียนรูLแบบโครงงานไดL 
  2.2 เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLเกิดทักษะกระบานการเรียนรูLจากการลงมือปฏิบัติจริง  
  2.3 เพ่ือปลูกฝyงผูLเรียนใหLรูLจักใชLทรัพยากรอยXางคุLมคXาและเกิดประโยชนkสูงสุด  
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3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผูLเรียนมีทักษะการคิด สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกLปyญหา โดยใชL
กิจกรรมการเรียนรูLแบบโครงงานไดL รLอยละ 80 
  2) ผูLเรียนเกิดทักษะกระบานการเรียนรูLจากการลงมือปฏิบัติจริง รLอยละ 80 
  3) ผูLเรียนรูLจักการใชLทรัพยากรอยXางคุLมคXาและเกิดประโยชนkสูงสุด รLอยละ 80   
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู Lเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหk คิดอยXางมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกLปyญหาไดL 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเรียนรู&แบบโครงงาน ทุกกลุQมสาระการ
เรียนรู&   
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู เพ ื ่อแตXงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมเรียนรูLแบบโครงงาน ทุก
กลุXมสาระการเรียนรูL     
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL   
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล  

 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565  
 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
ฝ N า ยบร ิ ห า ร ง าน
วิชาการ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมหลักสูตรต&านทุจริต 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู เพื ่อแตXงต ั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมหลักสูตรตLานทุจริต   
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL   
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565  
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
ครูอดิศร ศรีอรัญ 
ครูอดิศร ศรีอรัญ 
ฝ N า ยบร ิ ห า ร ง าน
วิชาการ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมแหลQงเรียนรู&ชุมชน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 
 
- พฤษภาคม 2565 

 
 
คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.1 ประชุมวางแผนคณะครู เพื ่อแตXงต ั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมแหลXงเรียนรูLชุมชน   
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL   
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
- มิ.ย. 2565  
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
ครูณัฏฐk บัวผัน 
คณะครูทุกคน 
ฝ N า ยบร ิ ห า ร ง าน
วิชาการ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมคQายดนตรี 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู เพื ่อแตXงต ั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมคXายดนตรี   
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL   
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565  
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
ครูอดิศร ศรีอรัญ 
คณะครูทุกคน 
ฝ N า ยบร ิ ห า ร ง าน
วิชาการ 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู เพื ่อแตXงต ั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล   
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL   
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565  
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
ครูบุญญาพงษk ดวง
มาลยk 
คณะครูทุกคน 
ฝ N า ยบร ิ ห า ร ง าน
วิชาการ 

 
5. งบประมาณ  
    5.1 รวมท้ังหมด 5,000 บาท  
  งบฯอุดหนุนรายหัว    5,000 บาท  
      5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเรียนรู&แบบโครงงาน ทุกกลุQม
สาระการเรียนรู&   

2,000    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
คXาใชLจXาย  
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมหลักสูตรต&านทุจริต 
คXาใชLจXาย  

-    

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมแหลQงเรียนรู&ชุมชน 
คXาใชLจXาย  

1,000    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมคQายดนตรี 
คXาใชLจXาย  

2,000    

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
คXาใชLจXาย  

-    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ผู Lเรียนมีทักษะการคิด สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกLปyญหา โดยใชL
กิจกรรมการเรียนรูLแบบโครงงานไดL รLอยละ 
80  
2. ผูLเรียนเกิดทักษะกระบานการเรียนรูLจาก
การลงมือปฏิบัติจริง รLอยละ 80 
3. ผู Lเรียนรู LจักการใชLทรัพยากรอยXางคุ LมคXา
และเกิดประโยชนkสูงสุด รLอยละ 80 
4. ผูLเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหk 
คิดอยXางมีว ิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกLปyญหาไดL 

1. ตรวจสอบรXองรอย/เอกสาร 
2. สังเกตพฤติกรรมผูLเรียน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

1 . แบบร าย ง านก า ร
ดำเนิน งานโครงการ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ผูLเรียนมีทักษะการคิด สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกLปyญหา โดยใชL
กิจกรรมการเรียนรูLแบบโครงงาน 
  7.2 ผูLเรียนไดLพัฒนาทักษะกระบานการเรียนรูLจากการลงมือปฏิบัติจริง  
  7.3 ผูLเรียนไดLรับการปลูกฝyงใหLรูLจักใชLทรัพยากรอยXางคุLมคXาและเกิดประโยชนkสูงสุด 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางสาวศิริพร สิงหcคำปjอง) 
ครูผู&ชQวย 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si
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ช่ือโครงการ  :  พัฒนาความสามารถในการอQาน การเขียน ส่ือสารภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ  
สอดคล&องมาตรฐาน :  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบQงช้ีท่ี 1.1 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 1, 2, 3 
ผู&รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสุพรรษา  โคตรชมภู  
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 10,000 บาท      

1. หลักการและเหตุผล 
  การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหLผู Lเรียน
สามารถอXานออก เขียนไดL ตามชXวงวัย สนับสนุนใหLผูLเรียนมีนิสัยรักการอXาน และ ตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกXนเขต 1 ผูLเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 1-6  ผXานเกณฑkการประเมิน 
ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ผูLเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 1 มีผลการ
ประเมินการอXาน การเขียน เฉลี่ยสูงกวXาระดับประเทศ  ถือเปeนนโยบายอยXางเรXงดXวนที่ตLองปฏิบัติ  ในสXวนท่ี
เกี่ยวขLองกับสถานศึกษา คือ  ผูLเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 1,2,3 อXานออกเขียนไดL  100 %  โดยเฉพาะบัญชีคำ
พื ้นฐาน และการสื ่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสามารถเชื ่อมโยงสู Xว ิชาคณิตศาสตรk มาใชLใน
ชีวิตประจำวันไดL 
  โรงเรียนบLานโคกแปะเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการอXาน เขียน สื่อสารในดLาน
ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังทักษะการคิดคำนวณจึงไดLจัดโครงการน้ีข้ึน 
   
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพ่ือใหLผูLเรียนช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 1- 6 อXานออกเขียนไดL 100 % 
  2.2 เพ่ือใหLผูLเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณพ้ืนฐานไดL 
  2.3 เพ่ือใหLผูLเรียนสามารถใชLภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวันไดLตามชXวงวัย   
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      1) ผูLเรียนช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 1- 6 อXานออกเขียนไดL รLอยละ 100  
  2) ผูLเรียนสามารถคิดคำนวณพ้ืนฐานไดL รLอยละ 80 
      3) ผูLเรียนใชLภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวันไดLตามชXวงวัย รLอยละ 80 
  4) ทุกกิจกรรมในโครงการมีผูLเรียนไมXนLอยกวXารLอยละ 80  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู Lเรียนมีความสามารถในการ  อXาน เขียน การคิดคำนวณ  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน
ชีวิตประจำวันไดLตามชXวงวัย 



 45 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมฝÇกทักษะทางคณิตศาสตรc 
(คณิตคิดสนุก) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
1.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
1.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
1.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
มิถุนายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
นางสาวกมลชนก 
ยลถวิล 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ   
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
2.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
2.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
2.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
มิถุนายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

นางสาวสุพรรษา 
โคตรชมภู 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
3.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
3.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
3.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
 
มิถุนายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 
 
นางสาวฑิฆัมพร  
ภูลายยาว      

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมห&องสมุดมีชีวิต 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
4.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
 
 
มิถุนายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 
 
นางสาวสุพรรษา 
โคตรชมภู 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

4.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอQานให&น&องฟÑงข้ันตอนการดำเนินงาน 
5.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
5.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
5.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
5.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
มิถุนายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

นางศุภัทรา จันทร 

6. กิจกรรมบันทึกรักการอQาน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
6.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
6.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
6.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
6.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
 
มิถุนายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 
 
นางสาวสุพรรษา 
โคตรชมภู 

 
5. งบประมาณ  
5.1 รวมท้ังหมด 10,000 บาท   
  งบฯอุดหนุนรายหัว    10,000 บาท  
5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฝÇกทักษะทางคณิตศาสตรc
(คณิตคิดสนุก) 
คXาใชLจXาย  
คXาเอกสาร/อุปกรณk 

2,000   
 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ   
คXาใชLจXาย  

1,500    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

คXาเอกสาร/อุปกรณk 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ 
คXาใชLจXาย  
คXาเอกสาร/อุปกรณk 

1,500    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมห&องสมุดมีชีวิต 
คXาใชLจXาย  
คXาเอกสาร/อุปกรณk  

2,000    

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอQานให&น&องฟÑง 
คXาใชLจXาย  
คXาเอกสาร/อุปกรณk 

1,500    

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมบันทึกรักการอQาน 
คXาใชLจXาย  
คXาเอกสาร/อุปกรณk 

1,500    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.  ผู Lเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที ่ 1- 6 อXาน
ออกเขียนไดL 100 % 
2.  ผูLเรียนคิดคำนวณพ้ืนฐานไดL 
3.  ผู LเรียนสามารถใชLภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวันไดLตามชXวงวัย   

- ทดสอบ  
- สังเกต 

- แบบทดสอบการอXาน ของ
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท่ี
การศ ึกษาประถมศ ึกษา
ขอนแกXน เขต 1 
- ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
ร า ย ว ิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย 
ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร k  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 
- แบบสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
 7.1 ผูLเรียนช้ันประถมศึกษาป̂ท่ี 1 - มัธยมศึกษาป̂ท่ี 3 อXานออก เขียนไดL ส่ือสารไดL   
 7.2 ผูLเรียนสามารถคิดคำนวณพ้ืนฐานไดL 
 7.3 ผูLเรียนใชLภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวันไดLตามชXวงวัย   
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู) 

ครูผู&ชQวย 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-
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ช่ือโครงการ     :  โครงการพัฒนาสมรรถนะด&าน Digital literacy 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบQงช้ีท่ี 1.3, 1.4 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2  
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นายวรวิทยc  วังโสม 
ลักษณะโครงการ   R  โครงการใหมQ £    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ  : งบอุดหนุนการศึกษา และงบกิจกรรมพัฒนาผู&เรียน จำนวน 15,000 บาท      

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุXงปฏิรูปการเรียนรูLท้ัง
ระบบใหLสัมพันธkเช่ือมโยงกันระหวXางหลักสูตร กับการเรียนการสอน ใหLมีความรูLเทXาทันการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 โดยมุXงเนLนการใชLทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะความเขLาใจและใชLเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 
Digital literacy คือทักษะใน 4 มิติ ประกอบดLวยการใชL (Use) เขLาใจ (Understand) การสรLาง (create) และ
การเขLาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ไดLอยXางมีประสิทธิภาพในการนำเครื่องมือ อุปกรณk และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยูXในปyจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอรk โทรศัพทk แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอรk และสื่อออนไลนk มาใชLใหL
เกิดประโยชนkสูงสุด ในการสื่อสาร การเรียนรูL และการทำงานรXวมกัน หรือใชLเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน 
เพ่ือใหLเกิดประสิทธิภาพ ในการศึกษาและการแสวงหาความรูL 
  ในป^การศึกษา 2564 ที่ผXานมานั้นโรงเรียนบLานโคกแปะไดLจัดโครงการ พัฒนาทักษะทาง ICT
ขึ้น ซึ่งพบวXาแนวคิดและกิจกรรมนั้นยังไมXครอบคลุมและไมXสามารถพัฒนานักเรียนใหLเปeนไปตามความมุXงหวัง
ของชาติดังกลXาวไดL เพื ่อใหLผู LเรียนเกิดสมรรถนะดังกลXาว จึงไดLจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะดLาน digital 
literacy ขึ้นใหLแกXผูLเรียน ไมXเพียงเฉพาะการจัดการเรียนรูLตามหลักสูตรเทXานั้น แตXยังเปeนการสXงเสริม และ
สอดแทรกในกิจกรรมตXาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใหLผูLเรียนเกิดสมรรถนะดังกลXาวสามารถนำไปปรับประยุกตkใน
การดำเนินชีวิต ตXอยอดในการประกอบอาชีพ และการใชLเวลาวXางใหLเกิดประโยชนk 
 
2. วัตถุประสงคc 
  1. เพ่ือพัฒนาผูLเรียนเกิดสมรรถนะทางดิจิทัลท้ัง 4 มิติ  
  2. เพื ่อพัฒนาผู LเรียนใหLใชLเทคโนโลยีในการเรียนรู Lและนำเสนอองคkความรู L ผลงานและ
นวัตกรรม 
  3. เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLใชLนวัตกรรมและส่ือท่ีหลากหลายบนเครือขXาย Internet 
  4. เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLมีความปลอดภัย รูLเทXาทัน และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในโลกออนไลนk 
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3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผูLเรียนจำนวนรLอยละ 100 เกิดสมรรถนะทางดิจิทัล (digital literacy) ไมXนLอยกวXารLอยละ 
80 
  2) ผูLเรียนจำนวนรLอยละ 100 ใชLเทคโนโลยีในการเรียนรูLและนำเสนอผลงานไดL ไมXนLอยกวXา
รLอยละ 80 
  3) ผูLเรียนจำนวนรLอยละ 100 ใชLนวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือขXาย Internet ไดL   
ไมXนLอยกวXารLอยละ 75 
  4) ผูLเรียนจำนวนรLอยละ 100 มีความปลอดภัย รูLเทXาทัน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลก
ออนไลนk ไมXนLอยกวXารLอยละ 80 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู LเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ สามารถเกิดสมรรถนะทางดิจิทัล เพื่อการเรียนรูLไดLอยXางมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมบันทึกการอQานจากส่ือ Digital 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1  ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  ผูLรับผิดชอบ 
1.2   วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3   ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
 
1.4  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน และรายงาน
สรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565  
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
  
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
นายวรวิทยk วังโสม 

กิจกรรมที ่ 2 กิจกรรมเสียงตามสาย (เที ่ยงวันแหQง
รอยย้ิม) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1  ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  ผูLรับผิดชอบ 
1.2  วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3  ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
  
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
นายวรวิทยk วังโสม 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.4  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน และรายงาน
สรุปผล 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเรียนรู&รูปแบบ online  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1  ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  ผูLรับผิดชอบ 
1.2  วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3  ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
 
1.4  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน และรายงาน
สรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
  
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
นายวรวิทยk วังโสม 

ก ิจกรรมที ่  4 ก ิจกรรม stop cyber bullying และ
ความปลอดภัยในโลกไซเบอรc 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1  ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  ผูLรับผิดชอบ 
1.2  วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3  ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
 
1.4  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน และรายงาน
สรุปผล 

 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
  
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
นายวรวิทยk วังโสม 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอบรมการใช&บริการส่ือ Digital 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1  ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน   
ผูLรับผิดชอบ 
1.2  วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3  ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน และรายงาน
สรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
  
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
นายวรวิทยk วังโสม 
 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเรียนรู&ด&วย live worksheet 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.1  ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  ผูLรับผิดชอบ 
1.2  วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3  ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
 
1.4  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน และรายงาน
สรุปผล 

- พฤษภาคม 2565 
 
- มิ.ย. 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2565 

คณะครูทุกคน 
  
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
นายวรวิทยk วังโสม 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 15,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    6,800 บาท  
  งบฯกิจกรรมพัฒนาผูLเรียน  8,200 บาท      
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

ก ิจกรรมบันทึกการอQานจากสื ่อ Digital 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจ ัดทำแบบบันทึกการอXานจากส่ือ 
Digital 

2,000    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสียงตามสาย (เที่ยง
วันแหQงรอยย้ิม) 
คXาใชLจXาย 
2.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการจัดเสียงตามสาย 

5,000    

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเรียนรู&รูปแบบ online 
คQาใช&จQาย 
3.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการจัดทำสื ่อ และ
เอกสารการเรียนรูLทาง online 

1,000    

ก ิ จ ก ร รมท ี ่  4  ก ิ จ ก ร รม  stop cyber 
bullying และความปลอดภัยในโลกไซเบอรc 
คQาใช&จQาย  

1,000    



 53 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

4.1 คXาว ัสดุอ ุปกรณkในการจัดทำสื ่อ และ
เอกสาร 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมการใช&บริการส่ือ 
Digital 
คQาใช&จQาย  
5.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการจัดทำสื ่อ และ
เอกสารในการอบรม 
5.2 คXาวิทยากร 

5,000    

กิจกรรมที ่  6 ก ิจกรรมเร ียนร ู &ด &วย live 
worksheet 
คQาใช&จQาย  
6.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการจัดสื่อ นวัตกรรม 
และคXาเอกสาร 

1,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1) ผูLเรียนจำนวนรLอยละ 100 เกิดสมรรถนะ
ทางดิจิทัล (digital literacy) ไมXนLอยกวXา
รLอยละ 80 
2) ผูLเรียนจำนวนรLอยละ 100 ใชLเทคโนโลยี
ในการเรียนรูLและนำเสนอผลงานไดL ไมXนLอย
กวXารLอยละ 80 
3) ผูLเรียนจำนวนรLอยละ 100 ใชLนวัตกรรม
และสื่อที่หลากหลายบนเครือขXาย Internet 
ไดL ไมXนLอยกวXารLอยละ 75 
4) ผ ู L เร ียนจำนวนร Lอยละ 100 ม ีความ
ปลอดภัย ร ู L เท Xาท ัน และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมในโลกออนไลนk ไมXนLอยกวXารLอยละ 
80 

1. ผลงานของผูLเรียน 
2.  ตรวจสอบ เอกสาร/
รXองรอย/หลักฐาน 

1. แบบประเมินผลงานของ
ผูLเรียนในแตXละกิจกรรม 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

5) ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ สามารถเกิด
สมรรถนะทางดิจิทัล เพื่อการเรียนรูLไดLอยXาง
มีประสิทธิภาพ 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ผูLเรียนเกิดสมรรถนะทางดิจิทัลท้ัง 4 มิติ  
  7.2 เพื่อพัฒนาผูLเรียนใหLใชLเทคโนโลยีในการเรียนรูLและนำเสนอองคkความรูL ผลงานและ
นวัตกรรม 
  7.3 เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLใชLนวัตกรรมและส่ือท่ีหลากหลายบนเครือขXาย Internet 
  7.4 เพื ่อพัฒนาผู LเรียนใหLมีความปลอดภัย รู LเทXาทัน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลก
ออนไลนk 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นายวรวิทยc วังโสม) 

ครูชำนาญการ 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A:
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ช่ือโครงการ     :  โครงการพัฒนาการเรียนรู&สำหรับเด็กท่ีมีความบกพรQองทางการเรียนรู& 
      และเด็กพิเศษ 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู&เรียน 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2, 3  
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ    £   โครงการใหมQ  R  โครงการตQอเน่ือง £   อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 5,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกLไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ท่ี
แสดงเจตนารมณkในการยกระดับการศึกษาของประชาชนใหLสูงขึ้นโดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชน ใน
การไดLรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมXนLอยกวXา 12 ป^ ที่รัฐตLองจัดโดยไมXเสียคXาใชLจXาย เด็กและเยาวชนพิการ ทุก
ประเภทมีสิทธิและโอกาสไดLรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปeนพิเศษ ซึ่งสอดคลLองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติ การ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 5 ที่กลXาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการ ไดLรับ
โอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอยXางมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยูXใน
สังคมไดLอยXางมีความสุขตามศักยภาพของแตXละบุคคลการจัดการเรียนรวมจึงถือไดLวXาเปeนการจัดการศึกษา เพ่ือ
สนองเจตนารมณkของรัฐธรรมนูญแหXงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติตลอดจน
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเปeนการจัดการศึกษาใหLผูLเรียนทั่วไปและผูLเรียน ที่มีความ 
ตLองการจำเปeนพิเศษ 
  ทุกคนไดLรับสิทธิและโอกาสเขLาถึงบริการทางการศึกษาอยXางทั่วถึงและมีคุณภาพอยXาง เทXา
เทียมกัน สถานศึกษาทุกแหXงตLองจัดการศึกษาเปeนพิเศษสำหรับผูLเรียนที่มีความบกพรXองเพื่อเปeนการ ประกัน
โอกาสและความเสมอภาคในการไดLรับการศึกษาโดยมีหนLาที่หลัก ไดLแกX คัดกรองและใหLการดูแลชXวย เหลือ
ผูLเรียนหรือสXงตXอแพทยkเพื่อวินิจฉัยผูLเรียนที่มีแนวโนLมมีความบกพรXอง จัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะ
บุคคล จัดทำจัดหาพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณk เทคนิควิธีการในการพัฒนาผูLเรียน จัดสภาพแวดลLอม ที่เอื้อตXอการ
เรียนรูLท่ีมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามความกLาวหนLา/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูLเรียนเปeน รายบุคคล  
  ดังนั้นโรงเรียนบLานโคกแปะจึงตLองจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหLผู Lเรียนที่มีความ
บกพรXอง ทางการเรียนรูL (Learning Disabilities : LD) ที่มีปyญหาทางดLานการอXาน การเขียน และการคิด
คำนวณ ไดLรับการพัฒนาอยXางเต็มตามศักยภาพ ใหLผูLเรียนกลุXมนี้มีความรูLความสามารถที่ดี นำไปใชLในการ
ประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิตอยูXในสังคมรXวมกับผูLอ่ืนอยXางมีคุณคXาและมีความสุข 
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2. วัตถุประสงคc 
  2.1  เพ่ือคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูLเรียน 
  2.2  เพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) จัดบริการสอนเสริมและจัดทำสื ่อ/
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมตXอพัฒนาการของผูLเรียน 
  2.3  เพื่อใหLผูLเรียนที่มีความบกพรXองทางการเรียนรูLไดLรับการพัฒนาทักษะการอXาน การเขียน
และการคิดคำนวณตามศักยภาพเปeนรายบุคคล 
 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผูLเรียนท่ีมีแนวโนLมบกพรXองทางการเรียนรูLรLอยละ 100 ไดLรับการคัดกรองโดยผูLคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา 
  2) ผูLเรียนที่บกพรXองทางการเรียนรูLรLอยละ 80 ไดLรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : 
Individual Education Program) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
และมีส่ือ/นวัตกรรม ท่ีเหมาะสมตXอพัฒนาการของผูLเรียน 
  3) ผูLเรียนที่บกพรXองทางการเรียนรูLรLอยละ 80  มีพัฒนาการในการอXาน การเขียน และคิด
คำนวณ 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  ครูผู Lสอนสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) มาใชLในการจัดกระบวนการเรียนรูL (Active Learning) และการวัดและประเมินผลสำหรับผูLเรียนท่ี
บกพรXองทางการเรียนรูLไดLอยXางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2)  สXงเสริมการทำงานรXวมกันของทุกภาคสXวน มีสXวนรXวมรับผิดชอบและรับรู Lในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูLบริหารโรงเรียน  
2. จัดทำคำส่ังแตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื ่อวางแผนการดำเนินงานตาม
โครงการ 
4. ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
    4.1 คัดกรองเด็กผูLเรียนต้ังแตXระดับช้ัน ป.3 – ช้ันม.3  

 
พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 

 
นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 

พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 

นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 

พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 

ผูLบริหารและคณะครู 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

    4.2 จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   
    4.3 จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
     
4.4 จัดสอนเสริมตามรายวิชาตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP)      
 
 
 
    4.5 จัดทำ/จัดหาสื ่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม  

 
พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
ต.ค. 2565 
 
 
ป ^ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
2565 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นางศุภัทรา จันทร 
นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
นายรุXงวิทยk  อนันเตXา 
นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 
นางสาวณัฏฐk บัวผัน  
น า ง ส า ว ก ม ล ช น ก 
ยลถวิล นางสาวฑิฆัมพร 
ภูลายยาว  
นายรุXงวิทยk  อนันเตXา 
นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 

5. ติดตามและประเมินผลการทำงาน ป̂การศึกษา 
2565 

นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 

6. สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผูLบริหารโรงเรียน มี.ค. 2566 นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 
 
5. งบประมาณ  
      5.1 รวมท้ังหมด 5,000 บาท 
   งบฯอุดหนุนรายหัว    5,000 บาท  
     5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 

คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน 5,000    
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.ผูLเรียนที่มีแนวโนLมความบกพรXองทางการ 
เรียนรู Lด LานการอXานการเขียนและการคิด
คำนวณ รLอยละ100ไดLรับการคัดกรองโดยผูL
คัดกรองคน พิการทางการศึกษา 
2. ผูLเรียนที่บกพรXองทางการเรียนรูLรLอยละ 80 
ไดLรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP 
: Individual Education Program) แผนการ
ส อ น เ ฉ พ า ะ บ ุ ค ค ล  ( Individual 
Implementation Plan : IIP) แ ล ะม ี ส ื ่ อ /
นวัตกรรม ที ่ เหมาะสมตXอพัฒนาการของ
ผูLเรียน 
3. ผูLเรียนที่บกพรXองทางการเรียนรูLรLอยละ 80  
มีพัฒนาการในการอXาน การเขียนและคิด
คำนวณ 

1. สอบถาม 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 
 
 
 

1. แบบสอบถาม 
2 .  แ บ บ บ ั น ท ึ ก ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ  เ อ ก ส า ร
หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 มีฐานขLอมูลผูLเรียนท่ีมีความบกพรXองทางการเรียนรูL 
  7.2 ผูLเรียนที่มีความบกพรXองทางการเรียนรูLไดLรับการพัฒนา ดLานการอXาน การเขียน และการ
คิดคำนวณ อยXางเต็มตามศักยภาพ  ปรับตัวเขLากับสังคมส่ิงแวดลLอมและดำรงชีวิตอยูXอยXางเปeนสุขตามอัตภาพ 
  7.3 ครูผูLสอนมีความรูLความเขLาใจในการคัดกรองและครูผูLสอนเกิดทัศนคติที่ดีตXอผูLเรียนสXงผล
ใหLเกิด การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  7.4 ครูผู Lสอนสามารถจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education 
Program) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ที่เหมาะสมกับปyญหา
และความตLองการของผูLเรียนเปeนรายบุคคลและมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนผูLเรียนที่มีความ
บกพรXองทางการเรียนรูL 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร) 
     ครู 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

    (นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
  ครู 

 
(ลงช่ือ)...................... ................................ ผู&อนุมัติโครงการ 

  (นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-
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ช่ือโครงการ     :  โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active  Learning 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบQงช้ีท่ี 2.3, 2.4 
      มาตรฐานท่ี 3 ตัวบQงช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวกมลชนก  ยลถวิล 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ  : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 15,000   บาท       

1. หลักการและเหตุผล 
  แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที ่เนLนผู L เร ียนเปeนสำคัญ (Learner-centered, Student-
centered หรือ Child-centered) เปeนการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปลี่ยนมายึดผูLเรียนเปeนศูนยkกลาง โดยมีหลักการ
วXา กระบวนการจัดการเรียนการสอนตLองเนLนใหLผูLเรียนสามารถแสวงหาความรูL และพัฒนาความรูLไดLตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนใหLมีการฝòกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน 
มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตkใชL มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหLผู LเรียนไดLคิด
วิเคราะหk สังเคราะหk ประเมินและสรLางสรรคkสิ่งตXาง ๆ โดยไมXเนLนไปที่การทXองจำเพียงเนื้อหา การจัดการเรียน
การสอนตามแนว Active  Learning เปeนวิธีการหนึ่งที่จะทำใหLไปสูXความสำเร็จดังกลXาว ทางโรงเรียนบLานโคก
แปะไดLเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังกลXาว จึงไดLจัดทำโครงการน้ีข้ึน    
 
2. วัตถุประสงคc 
  1. เพ่ือใหLโรงเรียนมีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ 
 2. เพ่ือใหLครูจัดกระบวนการเรียนรูLท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญโดยใชLการสอนตามแนว Active      
          Learning 
 3. เพ่ือใหLโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูLเรียนอยXางหลากหลาย 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ รLอยละ 80 
 2) ครูจัดกระบวนการเรียนรูLท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญโดยใชLการสอนตามแนว Active Learning 
                    รLอยละ 80 
 3) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูLเรียนอยXางหลากหลาย รLอยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนบLานโคกแปะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญโดยใชLการสอนตาม
แนว Active Learning  
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมครูเร่ืองพัฒนาและ
ประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
1.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมใน
การดำเนินงาน 
1.2 จัดอบรมดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL  
1.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงาน
สรุปผล 
1.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงโครงการ
ในป̂การศึกษาตXอไป 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- ป̂การศึกษา 2565 
 
 
- มีนาคม 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
ฝ N า ย บ ร ิ ห า ร ง า น
วิชาการ 
 
คณะครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมครูเร่ืองกระบวนการเรียนรู&ท่ี
เน&นผู&เรียนเปqนสำคัญ 
2.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมใน
การดำเนินงาน 
2.2 จัดอบรมดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL  
2.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงาน
สรุปผล 
2.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงโครงการ
ในป̂การศึกษาตXอไป 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- ป̂การศึกษา 2565 
 
 
- มีนาคม 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
ฝ N า ย บ ร ิ ห า ร ง า น
วิชาการ 
 
คณะครูทุกคน 

กิจกรรมที ่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนท่ีเน&นผู&เรียนเปqนสำคัญ 
3.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมใน
การดำเนินงาน 
3.2 จัดทำหลักสูตรของทุกกลุXมสาระการเรียนรูL  
3.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงาน
สรุปผล 
3.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงการ
ในป̂การศึกษาตXอไป 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
ฝ N า ย บ ร ิ ห า ร ง า น
วิชาการ 
 
คณะครูทุกคน 
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5. งบประมาณ  
      5.1 รวมท้ังหมด  15,000 บาท   
   งบฯอุดหนุนรายหัว    15,000 บาท  
      5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมครูเรื่องพัฒนาและประเมินผล
เชิงสมรรถนะ 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาเอกสาร/อุปกรณk 

5,000   
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมครูเรื่องกระบวนการเรียนรู&ท่ี
เน&นผู&เรียนเปqนสำคัญ 
คQาใช&จQาย  
2.1 คXาเอกสาร/อุปกรณk 

5,000    

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
ท่ีเน&นผู&เรียนเปqนสำคัญ 
คQาใช&จQาย  
3.1 คXาเอกสาร/อุปกรณk 

5,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. โรงเร ียนม ีการจ ัดหล ักส ูตร และ
กระบวนการเรียนที่เนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ 
รLอยละ 80 
2. ครูจัดกระบวนการเรียนรูLที่เนLนผูLเรียน
เปeนสำคัญโดยใชLการสอนตามแนว Active 
LearningรLอยละ 80 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผูLเรียนอยXางหลากหลาย รLอยละ 
80 

- รายงาน/ประเมินเอกสาร -  แบบรายงาน 
-  แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ผูLเรียนมีส่ือการเรียนรูLท่ีพรLอมสำหรับการเรียนรูLไดLอยXางเต็มศักยภาพ 
  7.2 ผูLเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    
  7.4 ครูไดLรับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการจัดการเรียนรูLอยXางมีประสิทธิภาพ 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางสาวกมลชนก  ยลถวิล) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai
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ช่ือโครงการ     :  ศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบQงช้ีท่ี 1.2 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปíดกว&าง ระบบการจัด 

การศึกษาและการเรียนรู& 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นายรุQงวิทยc อนันเตQา 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา และงบกิจกรรมพัฒนาผู&เรียน รวม  53,800   บาท       

1. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติ พ.ศ. 2542และที่แกLไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ไดL
กำหนดความมุXงหมายและหลักการไวLในหมวดที่ 1 บททั่วไป  มาตราที่ 6 วXา การจัดการศึกษาตLองเปeนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหLเปeนมนุษยkที ่สมบรูณkทั ้งรXางกายจิตใจ สติปyญญา ความรูL และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูXรXวมกับผูLอื่นไดLอยXางมีความสุขกระบวนการเรียนรูLตLองมุXงปลูกฝyงจิตสำนึก
ที่ถูกตLองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยkทรงเปeนประมุข  รูLจัก
รักษา และสXงเสริมสิทธิ หนLาที่ เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปeนมนุษยk มี
ความภาคภูมิใจในความเปeนไทยรูLจักรักษาผลประโยชนkสXวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสXงเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ของชาติการกีฬา ภูมิปyญญาทLองถิ่น ภูมิปyญญาไทยและความรูLอันเปeนสากล ตลอดจนอนุรักษk
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลLอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู Lจักพึ ่งตนเอง มีความริเร่ิม
สรLางสรรคk ใฝNรูLและเรียนรูLดLวยตนเองอยXางตXอเน่ือง 
  ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผูLเรียนเปeนสำคัญ และมีการใชL
แหลXงเรียนรูLนอกสถานศึกษา เพื่อใหLนักเรียนสนใจแสวงหาความรูLจากแหลXงตXาง ๆ รอบตัว มีวิธีการเรียนรูLของ
ตนเอง เรียนรูLรXวมกับผูLอื่นและสนุกกับการเรียนรูL มุXงเนLนใหLนักเรียนเกิดการพัฒนาทางความคิดอยXางเปeนเหตุ
เปeนผล มีทักษะท่ีสำคัญในการคLนควLาและสรLางองคkความรูLดLวยกระบวนการสืบเสาะความรูL โดยการศึกษาดูงาน
ตามแหลXงการเรียนรูLตXาง ๆ จะชXวยใหLนักเรียนเกิดการเรียนรูL  
  โรงเรียนบLานโคกแปะ ดำเนินโครงการศึกษาแหลXงเรียนรูLภายในและภายนอกสถานศึกษา 
โดยจัดกิจกรรมศึกษาแหลXงเรียนรูLภายในโรงเรียน เชXน กิจกรรมคLนควLาความรูLจากหLองสมุด กิจกรรมสื่อสาร
ความรูLจากอินเตอรkเน็ต และแหลXงเรียนรูLเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
แบXงเปeนกิจกรรมศึกษาแหลXงเรียนรูLในชุมชน เชXน วัด สถานีอนามัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กิจกรรมศึกษาแหลXงเรียนรูLภายในจังหวัด และ กิจกรรมศึกษาแหลXงเรียนรูLตXางจังหวัด นำนักเรียนทัศนศึกษา 
ซึ่งในป̂การศึกษา 2565 จะนำนักเรียนไปศึกษาโดยแบXงกิจกรรมทัศนศึกษาเปeน 2ระดับ ถึงชั้นประถมศึกษาป̂ท่ี 
1- 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 1-3 เพื่อใหLนักเรียน ศึกษาหาความรูLดLวยตนเอง เพื่อนำความรูLไปใชLในการ
ดำรงชีวิตในปyจจุบัน 
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2. วัตถุประสงคc 
   1. เพ่ือใหLนักเรียนสนใจแสวงหาความรูLจากแหลXงตXาง ๆ รอบตัว  
  2. เพ่ือใหLนักเรียนมีวิธีการเรียนรูLของตนเอง เรียนรูLรXวมกับผูLอ่ืน  
  3. เพ่ือใหLนักเรียนใชLแหลXงความรูLและ ส่ือตXาง ๆ นอกสถานศึกษา 
3. เปjาหมาย 
 3.  เปjาหมาย   

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 80 สนใจแสวงหาความรูLจากแหลXงตXาง 

ๆ รอบตัว  
  3.1.2นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 80 ใชLแหลXงความรูLและ ส่ือตXาง ๆ นอก

สถานศึกษา 
  3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 80 มีวิธีการเรียนรูLของตนเอง เรียนรูL

รXวมกับผูLอ่ืนไดL                             
3.1.4 นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 80 สนุกกับการเรียนรูL 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ 
  3.2.2 โรงเรียนมีการจัดและใชLแหลXงเรียนรูLนอกสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมทัศน

ศึกษา 
  3.2.3  ผูLเขLารXวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมXนLอยกวXารLอยละ 80 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายใน
สถานศึกษา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 รวบรวมขLอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหkสภาพ
ปyญหาในการจัดกิจกรรม  
1.2 ปรับปรุงแหลXงเรียนรูLในโรงเรียน 
2.3 ดำเนินงานตามแผนงาน โดยบูรณาการแหลXง
เรียนรูLในโรงเรียนของแตXละกลุXมสาระการเรียนรูL 
2.5 สร ุปและรายงานผลการดำเน ินงานตาม
โครงการ 

 
 
 

ป̂การศึกษา 2565 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2566 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายนอก
สถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 1-3 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  
2.1 รวบรวมขLอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหkสภาพ
ปyญหาในการจัดกิจกรรม  
2.2 ประชุมคณะครูและกำหนดสถานท่ีทัศนศึกษา 
2.3 แตXงต ั ้งคณะกรรมการดำเน ินงาน จ ัดทำ
กำหนดการ  
 
2.4 ดำเนินงานตามแผนงาน ติดตXอประสานงาน
ผูLเก่ียวขLอง ขออนุญาตผูLปกครอง  
 
2.5 สร ุปและรายงานผลการดำเน ินงานตาม
โครงการ 

 
 

ป̂การศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2566 

 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
คณะกรรมการโครงการ
ตามคำส่ังโรงเรียนบLาน
โคกแปะ 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
 
ฝNายประเมินผลโครงการ
ตามคำส่ังโรงเรียนบLาน
โคกแปะ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายนอก
สถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 4-6 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 รวบรวมขLอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหkสภาพ
ปyญหาในการจัดกิจกรรม  
3.2 ประชุมคณะครูและกำหนดสถานท่ีทัศนศึกษา 
 
3.3 แตXงต ั ้งคณะกรรมการดำเน ินงาน จ ัดทำ
กำหนดการ  
 
3.4 ดำเนินงานตามแผนงาน ติดตXอประสานงาน
ผูLเก่ียวขLอง ขออนุญาตผูLปกครอง  
 
3.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
 
 

ป̂การศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
 
คณะกรรมการโครงการ
ตามคำส่ังโรงเรียนบLาน
โคกแปะ 
 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

มีนาคม 2566  
ฝNายประเมินผลโครงการ
ตามคำสั ่งโรงเรียนบLาน
โคกแปะ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายนอก
สถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี 1-3 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 รวบรวมขLอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหkสภาพ
ปyญหาในการจัดกิจกรรม  
3.2 ประชุมคณะครูและกำหนดสถานท่ีทัศนศึกษา 
 
3.3 แตXงต ั ้งคณะกรรมการดำเน ินงาน จ ัดทำ
กำหนดการ  
 
3.4 ดำเนินงานตามแผนงาน ติดตXอประสานงาน
ผูLเก่ียวขLอง ขออนุญาตผูLปกครอง  
 
3.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
 
 

ป̂การศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2566 
 

 
 
 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
 
คณะกรรมการโครงการ
ตามคำส่ังโรงเรียนบLาน
โคกแปะ 
 
 
นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
 
ฝNายประเมินผลโครงการ
ตามคำส่ังโรงเรียนบLาน
โคกแปะ 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ศึกษาแหลXงเรียนรูLภายในและภายนอกสถานศึกษา 

มีนาคม 2566 
 

นายรุXงวิทยk อนันเตXา 
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5. งบประมาณ  
      5.1 รวมท้ังหมด  53,800 บาท   
   งบฯอุดหนุนรายหัว    26,800 บาท  
   งบกิจกรรมพัฒนาผูLเรียน  27,000 บาท 
      5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายใน
สถานศึกษา 
คQาใช&จQาย  
1.1 การจัดทำส่ือประกอบการเรียนรูL 
1.2 จัดทำปmายนิเทศ  

3,000    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายนอก
สถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 1-3 
คQาใช&จQาย  
2.1 คXายานพาหนะ 
2.2 คXาเขLาชมสถานท่ีและแหลXงเรียนรูL 
2.3 คXาอาหาร 

15,000    

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายนอก
สถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 4-6 
คQาใช&จQาย  
3.1 คXายานพาหนะ 
3.2 คXาเขLาชมสถานท่ีและแหลXงเรียนรูL 
3.3 คXาอาหาร 

15,000    

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาแหลQงเรียนรู&ภายนอก
สถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี 1-3 
คQาใช&จQาย  
3.1 คXายานพาหนะ 
3.2 คXาเขLาชมสถานท่ีและแหลXงเรียนรูL 
3.3 คXาอาหาร 

20,000    

ค Xาจ ัดทำเอกสารประกอบการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการศึกษาแหลXงเรียนรูLภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

800    
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
6.1 รLอยละความสนใจแสวงหาความรูLจากแหลXง
ตXาง ๆ รอบตัว  

- สำรวจแหลXงเรียนรูLและภูมิ
ปyญญาทLองถ่ิน 

- แบบสำรวจ 

6.2รLอยละการใชLแหลXงความรูLและ สื่อตXาง ๆ นอก
สถานศึกษา 

- สำรวจการผลิตใชLส่ือ การ
จัดหา/ใชLแหลXงเรียนรูL 

- แบบสำรวจการผลิตใชLส่ือ 
การจัดหา/ใชLแหลXงเรียนรูL
และภูมิปyญญาทLองถ่ิน 

6.3 รLอยละการมีวิธีการเรียนรูLของตนเองเรียนรูL
รXวมกับผูLอ่ืนไดL                             

- สังเกตการจัดการเรียนรูL - แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูL 

6.4 รLอยละการประเมินความพอใจประเด็นความ
สนุกกับการเรียนรูL 

- สังเกตการจัดการเรียนรูL - แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูL 

6.5 รLอยละความพึงพอใจของผู LมีสXวนรXวมหรือ
ผูLเก่ียวขLองเก่ียวกับกิจกรรมทัศนศึกษา 

- สำรวจ/สอบถาม 
ความคิดเห็น 

- แบบสำรวจ/สอบถาม
ความคิดเห็น 

 
7.  ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 

7.1 นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 80 สนใจแสวงหาความรูLจากแหลXงตXาง ๆ รอบตัว ใชLแหลXง
ความรูLและส่ือตXาง ๆ นอกสถานศึกษา มีวิธีการเรียนรูLของตนเอง เรียนรูLรXวมกับผูLอ่ืนไดL และสนุกกับการเรียนรูL 

7.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ 
7.3 โรงเรียนมีการจัดและใชLแหลXงเรียนรูLนอกสถานศึกษา 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

  (นายรุQงวิทยc อนันเตQา) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 

Ii
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โครงการ 
ฝ)ายบริหารงานบุคคล 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ช่ือโครงการ     :  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารบุคลากร 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2   
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  ยุทธศาสตรc สพฐ.ท่ี 3  กลยุทธc ข&อท่ี 1,2  
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นางวนิภา   กันจินะ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา 2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 10,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาประเทศชาติและสังคมใหLเกิดความเจริญและมั่นคง กLาวหนLา เริ่มจากการพัฒนาทางดLาน
การศึกษา ของประชากรในประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมีความสำคัญตXอการดำรงชีวิต
ของทุกคน ดังน้ัน โรงเรียนบLานโคกแปะจึงมีความจำเปeน ตLองพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหLประสบความสำเร็จใน
การ ดำเนินชีวิตที่ถูกตLองและเหมาะสม การจัดการศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเปmาหมายนั้น ตLอง
ประกอบดLวย ปyจจัยหลายอยXาง เชXน ผูLบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จะตLองไดLรับการอบรมสัมมนา 
และฝòกทักษะ กระบวนการการเรียนรูLอยXางสม่ำเสมอโดยยึดหลักความตLองการและการพัฒนาอยXางตXอเน่ือง 
 
2. วัตถุประสงคc 
 2.1 เพ่ือสXงเสริมครูและบุคลากรในการอบรมสัมมนาทางการศึกษามุXงสูXผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน  
 2.2 เพ่ือสXงเสริมขวัญและกำลังใจแกXครูและบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  
 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการดLานบุคลากร การจัดระบบ และการจัดทำทะเบียนประวัติ การ
จัดทำบัญชีรายช่ือ และใหLความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณkใหLเปeนปyจจุบัน  
 2.4 เพื่อสXงเสริมการประเมินวิทยฐานะ การยกยXองเชิดชูเกียรติ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม การขอรับใบประกอบวิชาชีพ และการพัฒนาขLาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1) ผูLบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบLานโคกแปะ ไดLรับการพัฒนา สXงเสริม
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑkท่ีกำหนด  
   2) ครูและบุคลากรโรงเรียนบLานโคกแปะไดLรับการอบรม สัมมนา อยXางตXอเน่ือง  
   3) ครูและบุคลากรโรงเรียนบLานโคกแปะมีศักยภาพในดLานการเรียนรูLและพัฒนาตนเองอยXาง
สม่ำเสมอ            
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผู Lบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีนนบLานโคกแปะ รLอยละ 80 ไดLรับการ
พัฒนา สXงเสริม และผXานเกณฑk คุณภาพตามมาตรฐาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑkท่ีกำหนด  
  2) ครูและบุคลากรโรงเรียนบLานโคกแปะไดLรับผลดีในการพัฒนาศักยภาพทางดLานการเรียนรูL 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1   กิจกรรมประชุมครู กิจกรรมPLC 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.ศึกษา/วิเคราะหkขอบขXาย ภาระงาน ฝNายการบริหารงาน 
บุคคลตามหลักเกณฑkและวิธีการ กระจายอำนาจบริหาร และ
การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
 2. เขียนโครงการเสนอ รายละเอียดเพื ่ออนุมัติโครงการ  
แตXงต้ังคณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ต ิดตามประเมินผลการ ปฏิบ ัต ิงานตามโครงการ และ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรท่ีมีตXอโครงการ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการ/รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามโครงการตXอ ผูLบริหารสถานศึกษา 

 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
มิ.ย. 2565 
 
ก.พ. - มี.ค 2566 
 
มี.ค. 2566 

 
 
นางวนิภา  กันจินะ 
  
  
 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.ศึกษา/วิเคราะหkขอบขXาย ภาระงาน ฝNายการบริหารงาน 
บุคคลตามหลักเกณฑkและวิธีการ กระจายอ านาจบริหาร และ
การ จัดการศึกษา พ.ศ.2550 
 2.เขียนโครงการเสนอ รายละเอียดเพ่ืออนุมัติโครงการ  แตXงต้ัง
คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ต ิดตามประเมินผลการ ปฏิบ ัต ิงานตามโครงการ และ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรท่ีมีตXอโครงการ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตาม โครงการ/รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามโครงการตXอ ผูLบริหารสถานศึกษา 

 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
มิ.ย. 2565 
 - ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 
 
มี.ค. 2566 

 
 
นางวนิภา  กันจินะ 
  
  
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวัสดิการครูและการสร&างขวัญกำลังใจ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.ศึกษา/วิเคราะหkขอบขXาย ภาระงาน ฝNายการบริหารงาน 
บุคคลตามหลักเกณฑkและวิธีการ กระจายอำนาจบริหาร และ
การ จัดการศึกษา พ.ศ.2550 
 2.เขียนโครงการเสนอ รายละเอียดเพ่ืออนุมัติโครงการ  แตXงต้ัง
คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ต ิดตามประเมินผลการ ปฏิบ ัต ิงานตามโครงการ และ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรท่ีมีตXอโครงการ 
4. สร ุปผลการดำเนินงานตาม โครงการ/รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามโครงการตXอ ผูLบริหารสถานศึกษา 

พฤษภาคม 2565 
 
 
มิ.ย. 2565 
 - ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 
 
มี.ค. 2566 

นางวนิภา  กันจินะ 
  
  
 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.ศึกษา/วิเคราะหkขอบขXาย ภาระงาน ฝNายการบริหารงาน 
บุคคลตามหลักเกณฑkและวิธีการ กระจายอำนาจบริหาร และ
การ จัดการศึกษา พ.ศ.2550 
 2.เขียนโครงการเสนอ รายละเอียดเพ่ืออนุมัติโครงการ  แตXงต้ัง
คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ต ิดตามประเมินผลการ ปฏิบ ัต ิงานตามโครงการ และ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรท่ีมีตXอโครงการ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการ/รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามโครงการตXอ ผูLบริหารสถานศึกษา 

 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
มิ.ย. 2565 
 - ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 
 
มี.ค. 2566 

 
 
นางวนิภา  กันจินะ 
  
  
 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 10,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    10,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมประชุมครู  กิจกรรมPLC  
คQาใช&จQาย  
1.1 เอกสาร กระดาษ 

2,000    

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 
คQาใช&จQาย  

5,000    
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กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 

2.1 คXาจัดทำเอกสาร คXาอาหาร 
2.2 คXาเดินทางในการไปราชการ ผูLบริหาร     
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสวัสดิการครูและการสร&าง
ขวัญกำลังใจ 
คXาใชLจXาย   
3.1 จัดกิจกรรมสวัสดิการ (การเยี่ยมบุคลากรและ
บุคคลใน ครอบครัว  

2,000    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
คXาใชLจXาย    
4.1 คXาบอรkดทำเนียบบุคลากร (ผLากำมะหย่ี)  
ผLาประดับ  

1,000    

 
6.. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) สถานศึกษาจัดใหLมีระบบ
การบริหารงานบุคคลตามนโยบาย กฎหมาย 
และหลักเกณฑkที่กำหนดโดยยึดหลักธรรมา   
ภิบาล 

- การนิเทศ กำกับและ ติดตาม 
- การประเมินระดับ ความพึง
พอใจ 

- แ บ บ น ิ เ ท ศ  ก ำ กั บ 
ติดตาม - แบบประเมิน 
ระดับความพึง พอใจ 

ผลลัพธk (Outcomes) สถานศึกษามีระบบ
การบริหารงานบุคคลท่ีเปeนไปตาม หลักเกณฑk 
นโยบาย และกฎหมายที่หนXวยงานตLนสังกัด
กำหนด มีระดับ ความพึงพอใจภาพรวม รLอย
ละ 80 

- การน ิ เทศ กำก ับ ต ิดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

- แ บ บ น ิ เ ท ศ  ก ำ กั บ 
ต ิ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
 7.1 บุคลากรมีความรูL ความสามารถดLานการจัดการเรียน การสอน ท่ีเนLนผูLเรียนเปeนสำคัญ 
 7.2 บุคลากรมีความรูL ความสามารถดLานการวิจัย และดLาน ICT  
 7.3 .บุคลากรมีความรูL ความสามารถดLานเทคโนโลยีและสามารถไปประยุกตkใชLในการพัฒนาการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูLใหLผูLเรียนไดLอยXางมีประสิทธิภาพ 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางวนิภา กันจินะ) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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โครงการ 
ฝ)ายบริหารงบประมาณ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆
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ช่ือโครงการ     :  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนcและแหลQงเรียนรู&ภายในโรงเรียน 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                         

ตัวบQงชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล&อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตQอการจัดการ
เรียนรู&อยQางมีคุณภาพ 

สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc 
ลักษณะโครงการ    £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 60,000 บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  การจัดการศึกษา ตามเกณฑkมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีองคkประกอบ 
หลายอยXางที่ ทำใหLการจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเปmาหมายที่ตั้งไวL ดLานอาคารสถานที่ แหลXงเรียนรูL 
สภาพแวดลLอมของโรงเรียน เปeนสิ่งจำเปeนที่สXงเสริมในการเรียนรูLของผูLเรียน อาคารเรียนตLองมีความพรLอม อยูX
ในสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง มีแสงสวXางเพียงพอ ปลอดภัย ตXอครูและผูLเรียนทุกคน ภายในโรงเรียนมี
ระบบสุขาภิบาล มีหLองน้ำ หLองสLวมเพียงพอกับผูLเรียน มีน้ำดื่ม ที่สะอาด รวมทั้งแหลXงเรียนรูL หLองสมุด หLอง
คอมพิวเตอรk สภาพแวดลLอม สภาพภูมิทัศนk ภายในและภายนอกโรงเรียนมีความสวยงามรXมรื่น เอื้อตXอการ
เรียนรูL ของผูLเรียนทุกคนทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญจึงไดLจัดทำโครงารน้ีข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหLมีหLองเรียนหLองปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัย 
สภาพแวดลLอม รXมร่ืน มีแหลXงเรียนรูLท่ีเพียงพอ สำหรับผูLเรียน  
  2.2 เพื่อพัฒนาหLองสมุดใหLเปeนแหลXงบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อใหLผูLเรียน
เรียนรูLดLวยตนเองและเรียนรูLแบบมีสXวนรXวม    
  2.3 เพ่ือสXงเสริมใหLผูLเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษkและพัฒนาส่ิงแวดลLอม  
   2.4 เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLมีจิตสาธารณะ สรLางสรรคkส่ิงท่ีดีงามเปeนประโยชนkตXอสังคม     
 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีหLองเรียน หLองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัย สภาพแวดลLอม 
รXมร่ืน มีแหลXงเรียนรูLท่ีเพียงพอ สำหรับผูLเรียน รLอยละ 85 
  2. หLองสมุดเปeนแหลXงบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อใหLผูLเรียนเรียนรูLดLวยตนเอง 
และเรียนรูLแบบมีสXวนรXวม รLอยละ 80 
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  3.  ผูLเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษkและพัฒนาส่ิงแวดลLอม รLอยละ 85 
  4.  ผู LเรียนใหLมีจิตสาธารณะ สรLางสรรคkสิ ่งที ่ดีงามเปeนประโยชนkตXอสังคม รLอยละ 80                                      
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนบLานโคกแปะมีสภาพภูมิทัศนk รXมรื ่น ปลอดภัย มีแหลXงเรียนรูLภายในโรงเรียนท่ี
เพียงพอและเอ้ืออำนวยตXอการจัดการเรียนการสอน 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนcและแหลQงเรียนรู &ภายใน
โรงเรียน  
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 คณะครูประชุมวางแผน และรายละเอียดการดำเนินงาน  
1.2  ดำเนินการตามแผนท่ีวางไวL 
1.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
1.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 
 

 
 
 
นายบ ุญญาพงษk  
ดวงมาลยk 
นายวรวิทยk วังโสม 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 60,000 บาท   
  งบฯอุดหนุนรายหัว    60,000 บาท   
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมที ่ 1  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนcและแหลQง
เรียนรู&ภายในโรงเรียน  
คQาใช&จQาย  
คXาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณkการดำเนินงาน 

60,000    
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.หLองเรียน หLองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง
สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดลLอม รXมรื ่น มี
แหลXงเรียนรูLท่ีเพียงพอ    
2.หLองสมุดเปeนแหลXงบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เอื้อใหLผูLเรียนเรียนรูLดLวยตนเอง
และเรียนรูLแบบมีสXวนรXวม    
3. ผูLเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษkและพัฒนา
ส่ิงแวดลLอม   
4. ผูLเรียนมีจิตสาธารณะ สรLางสรรคkสิ่งที่ดีงาม
เปeนประโยชนkตXอสังคม          

1.สังเกต  
2.ตรวจสอบ เอกสาร/รXองรอย 
 

- แบบสัมภาษณk 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 โรงเรียนบLานโคกแปะมีหLองเรียน หLองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัย 
สภาพแวดลLอม รXมร่ืน มีแหลXงเรียนรูLท่ีเพียงพอ   
  7.2 โรงเรียนบLานโคกแปะมีหLองสมุดเปeนแหลXงบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อใหL
ผูLเรียนเรียนรูLดLวยตนเองและเรียนรูLแบบมีสXวนรXวม    
  7.3 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะมีจิตสำนึกในการอนุรักษkและพัฒนาส่ิงแวดลLอม   
   7.4 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะมีจิตสาธารณะ สรLางสรรคkส่ิงท่ีดีงามเปeนประโยชนkตXอสังคม    
                                       

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นายวรวิทยc วังโสม) 
ครูชำนาญการ 

 
(ลงช่ือ)....................... ............................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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โครงการ 

ฝ)ายบริหารงานทั่วไป 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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ช่ือโครงการ     :  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสQวนรQวม 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบQงช้ีท่ี 2.2, 2.3 
      มาตรฐานท่ี 3 ตัวบQงช้ีท่ี 3.1 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติไดL ใหLความสำคัญในการกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธk  มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูLปกครองและชุมชนและผูLมี
สXวนเก่ียวขLองเขLามามีสXวนรXวมในการวางแผน พัฒนาปรับปรุง แกLไข การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมุXง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดLานผลการเรียน คุณธรรม จริยธรรม ของผูLเรียน การทำงานของบุคลากรภายใน
โรงเรียน  มีการตรวจสอบ ถXวงดุล และรXวมรับผิดชอบตXอผลการจัดการศึกษารXวมกัน  ทางโรงเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญดังกลXาวจึงไดLจัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเปeนการสXงเสริมและสนับสนุนตXอไป 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหLปฏิบัติหนLาที่ไดLตามระเบียบ
ท่ีกำหนด 
  2.2 เพื่อพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหLกำกับ ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาใหLสำเร็จตามเปmาหมาย 
  2.3 เพื่อพัฒนาเชิญชวน ใหLผูLปกครองชุมชนและผูLที่มีสXวนเกี่ยวขLองเขLามามี สXวนรXวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) เพื่อพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหLปฏิบัติหนLาที่ไดLตามระเบียบท่ี
กำหนดรLอยละ 80 
  2) เพื่อพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหLกำกับ ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาใหLสำเร็จตามเปmาหมาย รLอยละ 80 
  3) เพื่อพัฒนาเชิญชวน ใหLผูLปกครองชุมชนและผูLที่มีสXวนเกี่ยวขLองเขLามามี สXวนรXวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา รLอยละ 80 
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           3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนบLานโคกแปะมีการบริหารจัดการแบบมีสXวนรXวม ที ่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เขLมแข็ง ไดLรับความรXวมมือจากผูLมีสXวนเกี่ยวขLองเปeนอยXางดี สามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาไดLอยXางมีประสิทธิภาพ   
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมวางแผน และมอบหมายงานคณะครู 
1.2 จัดทำกำหนดการประชุม/รายละเอียด/หัวขLอ/ขLอมูลการ
ประชุม 
1.3  ดำเนินการประชุมตามแผน 
1.4 จัดทำรายงานการประชุมสถานศึกษา 

 
 
ภาคเรียนละ  
2 คร้ัง 
คร้ังท่ี 1 พ.ค.2565 
คร้ังท่ี 2 พ.ย.2565 

 
 
นายบุญญาพงษk 
ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประชุมผู&ปกครอง 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานคณะครู 
2.2 จัดเตรียมขLอมูล/รายละเอียด/หัวขLอการประชุม 
2.3 ดำเนินการประชุมตามแผนท่ีกำหนด 
2.4 รายงานผลการดำเนินงาน  

 
 
มิถุนายน 2565 

 
 
นายบุญญาพงษk 
ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปÑจฉิมนิเทศ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุม วางแผน จัดทำโครงการ 
3.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติ 
3.3 วางแผนรูปแบบดำเนินงาน 
3.4 ดำเนินงานตามโครงการ 
3.5 ประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ 

 
 
มีนาคม 2566 

 
 
นายบุญญาพงษk 
ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1 การวางแผน (P)  
 1. แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคk/เปmาหมายของโครงการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการทำงาน 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 

 
 
 
นายบุญญาพงษk 
ดวงมาลยk 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

4.2 ดำเนินงานตามแผนของแตXละกิจกรรมท่ีกำหนดไวL (D) 
4.3 ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
4.4 นำขLอมูลที่ไดLจากการประเมินและประเด็นปyญหาที่พบมา
เปeนขLอมูลยLอนกลับในการดำเนินกิจกรรมในป̂ตXอไป (A) 
ก ิจกรรมท ี ่  5  การทำ MOU ก ับผ ู &ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาและหนQวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
5.1 วางแผน/ประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน 
5.2 ดำเนินการตามแผน 

 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 

 
นายบุญญาพงษk 
ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม open house และเปíดช้ันเรียน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมช้ีแจง และวางแผนการจัดกิจกรรม 
6.2 แตXงต้ังกรรมการดำเนินงาน 
6.3 ประชาสัมพันธkกิจกรรม 
6.4 ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีกำหนด 
6.5 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
มีนาคม 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 5,000 บาท 
   งบฯอุดหนุนรายหัว    5,000 บาท   
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดเตรียมเอกสาร 

1,000    

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประชุมผู&ปกครอง 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดเตรียมเอกสาร 

1,000    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปÑจฉิมนิเทศ 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

2,000    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

-    

กิจกรรมที่ 5 การทำ MOU กับผู&ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาและหนQวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

-    

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม open house และเปíดช้ัน
เรียน 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

1,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.การปฏิบัติหนLาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน     
2. การกำกับ ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามเปmาหมาย ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน     
3. การม ีส Xวนร Xวมในการพัฒนาสถานศึกษาของ
ผูLปกครอง ชุมชนและผูLท่ีมีสXวนเก่ียวขLอง 

1.สัมภาษณk 
2.ตรวจสอบ เอกสาร/
รXองรอย 

- แบบสัมภาษณk 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 โรงเรียนบLานโคกแปะมีการบริหารจัดการแบบมีสXวนรXวม  
  7.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหLความรXวมมือกับโรงเรียนงในการพัฒนาการศึกษา 
ขับเคล่ือนการดำเนินงานของสถานศึกษา ไดLอยXางมีประสิทธิภาพ   
  7.3 ผู LมีสXวนไดLสXวนเสียกับโรงเรียนมีสXวนรXวมในการพัฒนาการศึกษา ขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ไดLอยXางมีประสิทธิภาพ   
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  สQงเสริมผู&เรียนให&มีคุณธรรม จริยธรรม และคQานิยมท่ีพึงประสงคc 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคcของผู&เรียน 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc 
ลักษณะโครงการ    £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา และงบกิจกรรมพัฒนาผู&เรียน จำนวน  24,000 บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  การศึกษาเปeนกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหLมีคุณภาพมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวไดLอยXางรูLเทXาทันการเปลี่ยนแปลงตXาง ๆ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงคkเหมาะสมแกX
กาลเวลา และบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาใหLความสำคัญสูงสุดกับการ
ปฏิรูปการเรียนรูLที่สอดคลLองกับความสนใจและความถนัดของผูLเรียน เนLนการปลูกฝyงคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหLผูLเรียนสามารถพัฒนาสูXการเปeนคนที่สมบูรณk คือ เปeนคนดี คนเกXงและมีความสุขอยXางแทLจริง ภูมิใจใน
ทLองถิ่น ความเปeนไทย ยอมรับที่จะอยูXรXวมกันบนความแตกตXางและความหลากหลาย ดังนั้น โรงเรียนบLานโคก
แปะ จึงไดLทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือพัฒนาผูLเรียน สูXการเปeนคนท่ีสมบูรณk    
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคkท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2.2  เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLมีความภูมิใจใน ทLองถ่ินและ ความเปeนไทย 
  2.3 เพื ่อพัฒนาผู LเรียนใหLยอมรับความคิด และอยู XรXวมกันบนความแตกตXางและ ความ
หลากหลายสถานศึกษา 
 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผูLเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคkท่ีสถานศึกษากำหนด รLอยละ   85 
  2) ผูLเรียนมีความภูมิใจในทLองถ่ินและความเปeนไทย รLอยละ   85 
  3) ผูLเรียนยอมรับความคิด และอยูXรXวมกันบนความแตกตXางและความหลากหลาย รLอยละ 80 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะมีคุณธรรม จริยธรรม และคXานิยมที่พึงประสงคkที่สถานศึกษา
กำหนด ภูมิใจในทLองถ่ิน รักความเปeนไทย  อยูXในสังคมไดLอยXางสงบสุข   
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
ก ิจกรรมท ี ่  1   ก ิจกรรมว ันสำค ัญของชาต ิ  ศาสนา 
พระมหากษัตริยc   
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 คณะครูประชุมวางแผน จัดทำปฏิทิน กำหนดระยะเวลา 
และรายละเอียดกิจกรรมในการดำเนินงาน  
1.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรมวันสำคัญ 
1.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
1.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 
 

 
 
 
นายบ ุญญาพงษk  
ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันเด็กและวันข้ึนป<ใหมQ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
2.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
2.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
2.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
2.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
มกราคม 2566 

 
 
นายอดิศร ศรีอรัญ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันไหว&ครู 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
3.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
3.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
3.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
มิถุนายน 2566 

 
 
นายอดิศร ศรีอรัญ 

กิจกรรมท่ี 4 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
4.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 

 
 
นายรุXงวิทยk  
อนันเตXา 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

3.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 
กิจกรรมท่ี 5 วันสุนทรภูQ สัปดาหcภาษาไทย 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
5.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
5.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
5.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
5.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
มิถุนายน 2565 

 
นางสาวสุพรรษา 
โคตรชมภู 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมช่ัวโมงคุณธรรม 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
6.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
6.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
6.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
6.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 
 

 
 
 
นายบ ุญญาพงษk  
ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
7.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
7.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
7.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
7.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 
 

 
 
 
นายบ ุญญาพงษk  
ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนc 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
8.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
8.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
8.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 
 

 
 
 
คุณครูทุกคน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

8.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมคารวะธรรม 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
9.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
9.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
9.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
9.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
 
พฤษภาคม 2565– 
มีนาคม 2566 
 

 
 
 
คุณครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมเข&าคQายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
10.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
10.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
10.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
10.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
มกราคม 2566 

 
 
นายอดิศร ศรีอรัญ 

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเข&าคQายคุณธรรม 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
11.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
11.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
11.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
11.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
มกราคม 2566 

 
 
 
นายรุ Xงวิทยk อนัน
เตXา 

กิจกรรมท่ี 12 ธนาคารขยะ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
12.1 คณะครูประชุมวางแผน รายละเอียดกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน  
12.2  ผูLเรียนเขLารXวมกิจกรรม 
12.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 
 

 
 
 
นายบ ุญญาพงษk  
ดวงมาลยk 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

11.4 สะทLอนผลการดำเนินงานเพื ่อปรับปรุงโครงการในป̂
การศึกษาตXอไป 

 
 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 24,000 บาท  
  งบฯอุดหนุนรายหัว    10,000 บาท  
  งบฯกิจกรรมพัฒนาผูLเรียน  14,000 บาท      
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน ใช&สอย วัสดุ 

ก ิ จกรรมท ี ่  1   ว ั นสำค ัญของชาต ิ  ศ าสนา 
พระมหากษัตริยc 
คXาใชLจXาย  
1.1 คXาจัดเตรียมเอกสาร 

2,000    

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันเด็ก และวันข้ึนป<ใหมQ 
คXาใชLจXาย  
2.1 คXาจัดเตรียมเอกสาร 

3,000    

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันไหว&ครู 
คXาใชLจXาย  
3.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

3,000    

กิจกรรมท่ี 4 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
คXาใชLจXาย  
4.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

3,000    

กิจกรรมท่ี 5 วันสุนทรภูQและสัปดาหcภาษาไทย 
คXาใชLจXาย  
5.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

3,000    

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมช่ัวโมงคุณธรรม 
คXาใชLจXาย  
6.1 คXาจัดเตรียมเอกสาร 

2,000    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่ 7 กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื ้นท่ี
รับผิดชอบ 
คXาใชLจXาย  
7.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

2,000    

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนc 
คXาใชLจXาย  
8.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

-    

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมคารวะธรรม 
คXาใชLจXาย  
9.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

-    

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมเข&าคQายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 
คXาใชLจXาย  
10.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

2,000    

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเข&าคQายคุณธรรม 
คXาใชLจXาย  
11.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

2,000    

กิจกรรมท่ี 12 ธนาคารขยะ 
คXาใชLจXาย  
11.1 คXาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณk 

2,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.คุณลักษณะที่พึงประสงคkที่สถานศึกษากำหนดของ
ผูLเรียน 
2.ความภูมิใจในทLองถ่ินและ ความเปeนไทยของผูLเรียน  
3.การยอมรับความคิด และการอยูXรXวมกันบนความ
แตกตXางและ ความหลากหลายของผูLเรียน 

1.สังเกต  
2.ตรวจสอบ เอกสาร/
รXองรอย 
 

- แบบสัมภาษณk 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 



 92 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะเปeนผูLมีคุณธรรม จริยธรรม และคXานิยมที่พึงประสงคkตามท่ี
สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในทLองถ่ิน รักความเปeนไทย  อยูXในสังคมไดLอยXางสงบสุข   
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

 (นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
     ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

  (นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบQงช้ีท่ี 1.2  
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบQงช้ีท่ี 3.1 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2  
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นายอดิศร ศรีอรัญ 
ลักษณะโครงการ    R  โครงการใหมQ £   โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ  : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 1,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
   นโยบายและจุดเนLนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป^งบประมาณ 2565 ประเด็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไดLมุXงเนLนการพัฒนาการจัดการเรียนรูLหนLาที่พลเมืองใหLสอดรับกับวิถีใหมX และ
เหมาะสมกับวัยของผูLเรียน และการเสริมสรLางวิถีชีวิตความเปeนพลเมืองที่เขLมแข็ง สอดคลLองกับแผนการศึกษา
แหXงชาติกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรkที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชXวงวัยมุXงหวังใหL
ผูLเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีความมุXงหวังใหLการพัฒนาคนใหLเปeน
พลเมืองและพลโลกท่ีมีคุณภาพตXอไป 
   โรงเรียนบLานโคกแปะไดLเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผูLเรียนใหLเกิดคุณลักษณะเปeน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันจะสXงผลใหLเกิดการเปeนพลโลกที่ดีตXอไป โดยปลูกฝyงคุณลักษณะที่สำคัญ 3 
ประการ ไดLแกX 1. การเคารพศักดิ์ศรีความเปeนมนุษยk การมีอิสรภาพและความเสมอภาค ยอมรับในเกียรติภูมิ
ของแตXละบุคคล ยอมรับความแตกตXางของทุกคน 2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เปeน ธรรม 
โดยใหLความสำคัญตXอสิทธิ เสรีภาพ 3. รับผิดชอบตXอตนเอง ผูLอื่น สังคม และประเทศชาติ โดยตระหนักถึง
บทบาท หนLาที่และความรับผิดชอบของตนเอง ตXอสังคม การดำรงตนเปeนประโยชนkตXอสังคม ชXวยเหลือเกื้อกูล
กัน ใชLสติปyญญาในการแกLไขปyญหาดLวยเหตุและผล อีกทั้งโรงเรียนบLานโคกแปะเปeนสXวนหนึ่งของสังคมและ
ชุมชน มีบทบาทในการเตรียมความพรLอมผูLเยาวkใหLเปeนผูLใหญXที่ดีในสังคม การสรLางลักษณะนิสัยใหLผูLเรียนรูLจัก
ระเบียบ ขLอบังคับ กฎเกณฑkและกติกาตลอดจนรูLจักรับผิดชอบหนLาที่ที่ตนพึงมีตXอหมูXคณะ ชุมชนและสังคมไดL
อยXางเหมาะสม  
   โรงเรียนบLานโคกแปะจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใชLในโรงเรียน เพื่อเปeน
การปูพื ้นฐานประชาธิปไตยใหLดีขึ ้นและรู LจักปฏิบัติตนใหLถูกตLองตามภาระหนLาที ่และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตยใหLสามารถดำรงตนใหLอยูXในสังคมไดLอยXางเปeนสุข จึงไดLดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียนข้ึนในป̂การศึกษา 2565  
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2. วัตถุประสงคc 
 2.1 เพ่ือใหLผูLเรียนมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.2 เพื่อใหLผูLเรียนไดLเรียนรูLและฝòกตนเองเกี่ยวกับการใชLสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหนLาที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 
 2.3 เพ่ือสXงเสริมใหLผูLเรียนมีความรับผิดชอบรXวมกันในการรักษาไวLซ่ึงประโยชนkท้ังปวงของโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือสXงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในดLานวิชาการและประสบการณkของผูLเรียน 
 2.5 เพ่ือแสดงพฤติกรรมท่ีเดXนชัดของผูLเรียนเก่ียวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
      2.6 เพ่ือใหLผูLเรียนเกิดการเรียนรูLเก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 
3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1) ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะทุกคน (รLอยละ 100) ใชLสิทธ์ิเลือกต้ังประธานผูLเรียน 
  2) มีคณะกรรมการสภาผูLเรียน จำนวนมากกวXา 15 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  1) เพ่ือฝòกฝนใหLผูLเรียนเขLาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  2) ผูLเรียนทุกคนมีสXวนรXวมในการเสนอกฎ กติกาของโรงเรียนท้ังทางตรงและทางอLอม 
  3) เพื่อใหLผูLเรียนเคารพศักดิ์ศรีความเปeนมนุษยk เคารพสิทธิ เสรีภาพ ปฏิบัติตามหนLาที่ของ
ตนเอง และรับผิดชอบตXอสังคม 
  4) เพ่ือใหLผูLเรียนมีสXวนรXวมในการดูแลปกครองและรXวมกิจกรรมตXาง ๆ 
  5) คณะกรรมการสภาผูLเรียนไดLมีสXวนรXวมในการปฏิบัติกิจกรรมชXวยคณะครูในงานกิจการ
ผูLเรียน  
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งหัวหน&าชั้นเรียนและคณะทำงานช้ัน
เรียน  
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
2.1 ดำเนินงานตามปฏิทินงาน 
2.2 ติดตาม  นิเทศ  และตรวจสอบผลการดำเนินงานเปeน
ระยะ ๆ  เพื่อทราบถึงปyญหา  อุปสรรคหรือความกLาวหนLา
ของการดำเนินงาน 
2.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 
ป̂การศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
มีนาคม  2566 

 
ครูประจำช้ัน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 เลือกตั้งประธานผู&เรียนและคณะกรรมการ
สภาผู&เรียน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 รวบรวมขLอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหkสภาพปyญหาใน
การจัดกิจกรรม 
1.2 เสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.3 ประชุมคณะครูและผูLท่ีเก่ียวขLอง 
1.4 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.5 จัดทำปฏิทินงาน เอกสาร วัสดุ อุปกรณk  ฯลฯ 
1.6 ประสานงานกับผูLเก่ียวขLอง/หนXวยงานท่ีเก่ียวขLอง 
1.7 ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานผูLเรียนและสภา
ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ ป̂การศึกษา 2565 
1.8 แตXงตั้งคณะกรรมการสภาผูLเรียนประจำป^การศึกษา 
2565 
1.9 ดำเนินกิจกรรมงานสภาผูLเรียน การประชุมสภาผูLเรียน
อยXางนLอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
1.10 ประเม ินผลและรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
 
พฤษภาคม 2565 
 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
 
พฤษภาคม 2565 
 
ป̂การศึกษา 2565 
 
มีนาคม 2566 

 
 
 
นายอดิศร ศรีอรัญ  
 
นายอดิศร ศรีอรัญ  
นายอดิศร ศรีอรัญ  
นายอดิศร ศรีอรัญ  
นายอดิศร ศรีอรัญ  
นายอดิศร ศรีอรัญ  
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินงาน 
นายอดิศร ศรีอรัญ  
 
ครูผู Lร ับผิดชอบงาน
สภาผูLเรียนทุกคน 
นายอดิศร ศรีอรัญ  
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5. งบประมาณ  
5.1 รวมท้ังหมด 1,000 บาท  
  งบฯอุดหนุนรายหัว    1,000 บาท  
5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งหัวหนLาชั้นเรียนและคณะทำงาน
ช้ันเรียน 
คXาใชLจXาย  
1.1 เลือกต้ังหัวหนLาช้ันและคณะดำเนินงานช้ันเรียน  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก ิ จกรรมท ี ่  2   เล ื อกต ั ้ งประธานผ ู L เ ร ี ยนและ
คณะกรรมการสภาผูLเรียน 
คXาใชLจXาย  
2.1 กิจกรรมเลือกต้ังประธานผูLเรียน 
2.2 กิจกรรมสภาผูLเรียน 

1,000   
 
 
1,000 

 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
6.1 ร Lอยละของผู L เร ียนไปใช Lส ิทธ ิ เล ือกต้ัง
ประธานผูLเรียน 
 
6.2 มีคณะกรรมการสภาผูLเรียน   
6.3 ร Lอยละของผู L เร ียนเขLาใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
6.4 รLอยละของผูLเรียนมีคุณลักษณะของการ
เคารพศักดิ ์ศรีความเปeนมนุษยk เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ ปฏิบัติตามหนLาที ่ของตนเอง และ
รับผิดชอบตXอสังคม 
6.5 รLอยละของผู LเรียนมีสXวนรXวมในการดูแล 
ปกครองและรXวมกิจกรรมตXาง ๆ 

- รายงาน 
 
 
- รายงาน /สอบถาม 
- สอบถาม/ประเมิน 
 
- สอบถาม/ประเมิน 
 
 
 
- สอบถาม/ประเมิน 
 
 

-   แบบรายงานการจัด
ก ิ จกร รมการ เ ล ื อก ต้ั ง
ประธานผูLเรียน 
-  คำส่ังฝNายบริหารท่ัวไป  
-  แบบประเม ิน/ แบบ
รายงาน 
-  แบบประเมิน / แบบ
รายงาน 
 
 
-  แบบประเมิน / แบบ
รายงาน 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

6.6 คณะกรรมการสภาผูLเรียนไดLมีสXวนรXวมใน
การปฏิบัติกิจกรรมชXวยคุณครูในงานกิจการ
ผูLเรียน 

 
- สอบถาม/ประเมิน 
 

 
-  แบบประเมิน / แบบ
รายงาน 
 

 
7. ผลท่ีคาดวXาจะไดLรับ 
 7.1 ผูLเรียนเขLาใจในหลักประชาธิปไตย รูLจักปกครองตนเอง 
 7.2 ผูLเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟyงความคิดเห็นของผูLอ่ืน 
 7.3 ผูLเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตXอตนเองและสังคม 
 7.4 ผูLเรียนไดLปฏิบัติจริงสามารถนำความรูLไปใชLในชีวิตประจำวันไดLอยXางเหมาะสม 
 7.5 โรงเรียนไดLรับการยอมรับจากผูLปกครองและชุมชน รวมท้ังหนXวยงานอ่ืน ๆ  

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นายอดิศร ศรีอรัญ) 
ครูชำนาญการ 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  โครงการชีวิตสดใส หQางไกลยาเสพติด 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารท่ัวไป  
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบQงช้ีท่ี 3.1 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นายอดิศร ศรีอรัญ 
ลักษณะโครงการ   £   โครงการใหมQ R   โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 3,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลไดLกำหนดใหLการปmองกันและแกLไขปyญหายาเสพติดเปeนวาระแหXงชาติ และกำหนด
ยุทธศาสตรkการปmองกันและแกLไขปyญหายาเสพติด ป^ 2558 โดยมอบใหLกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรkที่ 1 การปmองกันกลุXมผูLมีโอกาสเขLาไปเกี่ยวขLองกับยาเสพติดและดำเนินการสรLางภูมิคุLมกันและ
ปmองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการปmองกันเด็กและเยาวชนกXอนวัยเสี่ยง และในวัยเสี่ยงไมXใหLเขLา
ไปเกี่ยวขLองกับยาเสพติด เรียนรูLถึงพิษภัยของยาเสพติด รูLจักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใชLเวลาวXางใหL
เปeนประโยชนkเพ่ือหลีกเล่ียงการหมกมุXนม่ัวสุXมกับยาเสพติดและอบายมุข การเสริมสรLางทักษะการดำรงชีวิตของ
ผูLเรียน ตลอดจนดูแลชXวยเหลือผูLเรียน ที่ไปเกี่ยวขLองกับยาเสพติด นอกจากนี้การประชุมเพื่อบูรณาการ
ขับเคลื่อนการปmองกันและ ปราบปรามยาเสพติดใหLเปeนรูปธรรม ไดLกำหนดใหLกระทรวงศึกษาธิการตLองชXวย
สอดสXองดูแลโรงเรียน สถานศึกษา เพ่ือใหLเยาวชนปลอดจากยาเสพติด โดยมีมาตรการปmองกันใน 2 ยุทธศาสตรk 
คือ การปmองกันกลุXมผูLมีโอกาสเขLาไปเก่ียวขLอง 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ ตั้งอยูXในหมูXบLานโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแกXน จังหวัด
ขอนแกXน มีบริบทหมูXบLานเปeนหมูXบLานชายแดนติดตXอกับจังหวัดมหาสารคาม อนึ่งดLวยเหตุผลทางภูมิศาสตรk
สXงผลใหLเกิดปyญหาในชุมชนไดL อาทิปyญหาการทะเลาะวิวาท ปyญหาอาชญากรรม และที่เปeนปyญหามายาวนานก็
คือปyญหายาเสพติด โดยเฉพาะการแพรXระบาดของยาเสพติดในกลุXมเยาวชนเปeนกลุXมที่มีการแพรXระบาดของยา
เสพติดมากที่สุด เนื่องจากเยาวชนเปรียบเสมือนพลังสำคัญที่จะชXวยพัฒนาชาติบLานเมืองใหLเจริญรุXงเรือง แตX
ปyจจุบันเยาวชน จำนวนมากติดยาเสพติด ถLาหากไมXมีมาตรการการปmองกัน หรือสกัดกั้นอยXางจริงจัง ผลรLายก็
อาจเกิดตXอเยาวชนของชาติ ยากแกXการแกLไขตXอไป โรงเรียนบLานโคกแปะเปeนสXวนหนึ่งของชุมชนและสังคม 
นอกจากใหLความรูLในดLานตXาง ๆ  แกXผูLเรียนแลLวยังตLองมีหนLาที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพ พลานามัยใหLสมบูรณkอยูX
เสมอ  
  ดLวยจุดมุXงหมายของชาติและปyญหาดังกลXาวโรงเรียนบLานโคกแปะจึงไดLจัดโครงการชีวิตสดใส 
หXางไกลยาเสพติด ในป^การศึกษา 2565 เพื่อใหLความรูLแกXผูLเรียน ปmองกันสกัดกั้นการเกิดปyญหายาเสพติด 
รวมถึงส่ิงเสพติดประเภทอ่ืน ๆ ตXอไป 
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2. วัตถุประสงคc 
 2.1 เพ่ือใหLผูLเรียนและเยาวชนบLานโคกแปะเล็งเห็นโทษของส่ิงเสพติด 
 2.2 เพ่ือปmองกันการแพรXระบาดของส่ิงเสพติดในโรงเรียนและในชุมชน 
 2.3 เพ่ือสรLางจิตสำนึกในการเปeนเยาวชนและพลเมืองท่ีดีของชาติ และโลก  
 2.4 เสนองตอบนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับส่ิงเสพติดใหLโทษ 
 2.5  เพ่ือเปeนการประสานความรXวมมือในการแกLปyญหายาเสพติดในสังคมกับหนXวยงานท่ีเก่ียวขLอง 
3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1) ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 90 มีความรูLเร่ืองโทษของส่ิงเสพติด  
  2) ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 100 ปฏิบัติตามกฎหมายยาเสพติด 
  3) ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะรLอยละ 100 ไดLเรียนมาตรฐาน มาตรฐาน พ 5.1 รายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา เรื่องการปmองกันและหลีกเลี่ยงปyจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตXอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชLยา 
สารเสพติด และความรุนแรง 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ ไมXยุXงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เล็งเห็นโทษของสิ่งเสพติด มีจิตสำนึกใน
การเปeนเยาวชนท่ีดีของชาติ 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันตQอต&านยาเสพติด  
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 รวบรวมขLอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหk
สภาพปyญหาในการจัดกิจกรรม 
1.2 เสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.3 ประชุมคณะครูและผูLท่ีเก่ียวขLอง 
1.4 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.5 ดำเนินกิจกรรมวันตXอตLานยาเสพติด 
1.6 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

 
 
ป̂การศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2566 

 
 
นายเอกภาพ สินธุกูฎ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก  
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 รวบรวมขLอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหk
สภาพปyญหาในการจัดกิจกรรม 

 
 
ป̂การศึกษา 2565 
 

 
 
นายเอกภาพ สินธุกูฎ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.2 เสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.3 ประชุมคณะครูและผูLท่ีเก่ียวขLอง 
1.4 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.5 ดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
1.6 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

 
 
 
 
มีนาคม 2566 

กิจกรรมที ่  3 โครงการคร ู D.A.R.E.เ พ่ือ
ตQอต&านการใช&ยาเสพติดในเด็กผู&เรียน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประสานงานกับเจLาหนLาที่ตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรเมืองไหม ตำบลโคกสี จังหวัด
ขอนแกXน เพ่ือขอความรXวมมือจัดกิจกรรม 
1.2 เสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.3 ประชุมคณะครูและผูLท่ีเก่ียวขLอง 
1.4 ดำเนินกิจกรรมการเรียนรูLตามโครงการ
ครู D.A.R.E.เพื ่อตXอตLานการใชLยาเสพติดใน
เด็กผูLเรียน 
1.5 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

 
 
 
เมษายน 2565 
 
 
 
 
ป̂การศึกษา 2565 
 
 
มีนาคม 2566 

 
 
นายอดิศร ศรีอรัญ 

ก ิจกรรมท ี ่  4 โครงการล ูกเส ือต &านภัย           
ยาเสพติด 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประสานงานกับเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกXน เขต1 เพื ่อเขLารXวม
โครงการ 
1.2 เสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.3 ประชุมคณะครูและผูLท่ีเก่ียวขLอง 
1.4 ดำเนินกิจกรรมการเรียนรูLตามโครงการ
ลูกเสือตLานภัยยาเสพติด 
1.5 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

 
 
 
เมษายน 2565 
 
 
 
 
ป̂การศึกษา 2565 
 
 
มีนาคม 2566 

 
 
 
นายวรวิทยk วังโสม 
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5. งบประมาณ  
     5.1 รวมท้ังหมด 3,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    3,000 บาท  
     5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันตQอต&านยาเสพติด  
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาวัสดุ อุปกรณkในการจัดปmายนิเทศ 
1.2 คXาวัสดุ อุปกรณkการจัดกิจกรรมตอบปyญหา 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก  
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
คXาใชLจXาย  
2.1 คXาวัสดุ อุปกรณkในการจัดปmายนิเทศ และการ
เดินขบวนรณรงคk 
2.2 คXาวัสดุ อุปกรณkการจัดกิจกรรมตอบปyญหา 

1,000    

กิจกรรมที่ 3 โครงการครู D.A.R.E.เพื่อตQอต&านการ
ใช&ยาเสพติดในเด็กผู&เรียน 

-    

กิจกรรมท่ี 4 โครงการลูกเสือต&านภัยยาเสพติด 
4.1 คXายานพาหนะ 

1,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1) รLอยละของผู LเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ
ความรูLเร่ืองโทษของส่ิงเสพติด  
2) รLอยละผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะปฏิบัติ
ตามกฎหมายยาเสพติด 
3) รLอยละของผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ ไดL
เรียนมาตรฐาน มาตรฐาน พ 5.1 รายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา เร ื ่องการปmองกันและ
หลีกเลี่ยงปyจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตXอสุขภาพ 

- รายงาน 
 
- รายงาน /ประเมิน 
 
- รายงาน/ประเมิน 
 
 
 
 

-  แบบประเมิน 
 
-  แบบประเมิน/ แบบ
รายงาน 
-  แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู Lรายวิชาสุข
ศึกษา 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

อุบัต ิเหตุ การใชLยา สารเสพติด และความ
รุนแรง 
4) ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ ไมXยุXงเกี่ยวกับ
ส่ิงเสพติด เล็งเห็นโทษของส่ิงเสพติด มีจิตสำนึก
ในการเปeนเยาวชนท่ีดีของชาติ 

 
 
- สอบถาม/ประเมิน 
 

- แบบแสดงผลการ
พ ัฒนาค ุณภาพของ
ผูLเรียน ปพ.5 
 
 
-  แบบประเมิน / แบบ
รายงาน 
 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
 7.1 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะตระหนักและรูLโทษ และผลกระทบของยาเสพติดตXอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และชาติ 
 7.2 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะปฏิบัติตามกฎหมายยาเสพติดใหLโทษ 
 7.3 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะเปeนผูLนำในการสXงเสริมการไมXใชLสารเสพติดในชุมชนบLานโคกแปะ 
 7.4 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะสามารถนำความรูLไปใชLในชีวิตประจำวันไดLอยXางเหมาะสม 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นายอดิศร ศรีอรัญ) 

ครูชำนาญการ 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  โครงการโรงเรียนรอบรู&ด&านสุขภาพ (Health Literate School : HLS ) 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี คุณภาพของผู&เรียน  1.2 ตัวบQงช้ีท่ี 4  
สนองจุดเน&นกระทรวง  : จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 1 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวศิริพร สิงหcคำปjอง 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 15,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  การมีระบบการบริหารจัดการใหLทุกคนในโรงเรียนสื่อสารการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผูLเรียน เปeนสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอยูXในชXวงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  โอไมครอน ที่แพรXระบาดอยXาง
รวดเร็วเพื่อใหLผูLเรียนรูLจักคLนหาขLอมูล นำไปสูXการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โรงเรียนรอบรูLดLาน
สุขภาพเปeนกลยุทธkหนึ่งในการสรLางหลักประกันสุขภาพถLวนหนLาโดยมีโรงเรียนเปeนจุดเริ่มตLน และศูนยkกลาง
ของการพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยอาศัยความสัมพันธkเชิงสรLางสรรคkระหวXางผูLเรียนกับครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา โรงเรียน และหนXวยงานตXาง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูLดLานสุขภาพเกิดจากความ
รXวมมือกันเพื่อพัฒนาสุขภาพผูLเรียน บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชน อันจะสXงผลใหLผูLเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ มี
น้ำหนัก สXวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑkมาตรฐาน รูLจักปmองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหLโทษและ
หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงตXอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปyญหาทางเพศ เห็นคุณคXาในตนเอง มีความมั่นใจ 
กลLาแสดงออกอยXางเหมาะสม มีสัมพันธkที่ดีและใหLเกียรติผูLอื่น สรLางผลงานการเขLารXวมกิจกรรมดLานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป́ กีฬา และนันทนาการ ตลอดจนพัฒนาส่ิงแวดลLอมในโรงเรียนใหLเอ้ือตXอการมีสุขภาพดี 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ จึงมีความรXวมมือรXวมใจพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดลLอมใหLเอื้อตXอ
สุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน โดยสรLางกระบวนการเรียนรูLรXวมกันของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนใหL
สามารถนำความรูLดLานสุขภาพมาประยุกตkใชLในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผูLเรียนจะไดLรับการปลูกฝyงทัศนคติ ฝòก
ทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อยูXในสิ่งแวดลLอมที่สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูXในสังคม
อยXางมีความสุข  
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1  เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอยXางสม่ำเสมอ   
  2.2  เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLมีน้ำหนักสXวนสูงและสมสXวนตามเกณฑkมาตรฐาน   
  2.3 เพื่อพัฒนาผูLเรียนใหLรูLจักปmองกันตัวเอง จากสิ่งเสพติดใหLโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากยา
เสพติด สถานท่ีเส่ียงตXอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปyญหาทางเพศ 
  2.4 เพ่ือใหLผูLเรียนเห็นคุณคXาในตนเอง มีความม่ันใจ กลLาแสดงออกอยXางเหมาะสม   
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  2.5 เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLรูLเทXาทัน และรูLวิธีปmองกันโรคระบาด (โควิด 19) 
  2.6 เพ่ือพัฒนาผูLเรียนใหLมีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผูLเรียน มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอยXางสม่ำเสมอ รLอยละ 80 
  2) ผูLเรียน มีน้ำหนักสXวนสูงและสมสXวนตามเกณฑkมาตรฐาน รLอยละ 85        
  3) ผู Lเรียน รู Lจักปmองกันตัวเอง จากสิ่งเสพติดใหLโทษ และหลีกเลี ่ยงตนเองจากยาเสพติด 
สถานท่ีเส่ียงตXอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปyญหาทางเพศ รLอยละ 80 
  4) ผูLเรียนเห็นคุณคXาในตนเอง มีความม่ันใจ กลLาแสดงออกอยXางเหมาะสม รLอยละ 80 
  5) ผูLเรียน รูLเทXาทัน และรูLวิธีปmองกันโรคระบาด (โควิด 19) รLอยละ 80 
  6) ผูLเรียนมีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม รLอยละ 80 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ มีหLองพยาบาลพรLอมทั้งเวชภัณฑkยา วัสดุ อุปกรณkสำหรับปฐมพยาบาล
เบื้องตLน มีระบบการเฝmาระวัง และดูแลชXวยเหลือผูLเรียนไดLอยXางทันทXวงที และตXอเนื่อง สXงเสริมใหLชุมชน และ
ครู เปeนแบบอยXางท่ีดีดLานสุขภาพแกXผูLเรียน และสรLางเครือขXายความรXวมมือดLานสXงเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกาย
ท่ีดีเปeนสถานศึกษาปลอดส่ิงอบายมุข ส่ิงเสพติดใหLโทษและเปeนสถานศึกษาปลอดบุหร่ี 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1   กิจกรรมวัยใสใสQใจสุขภาพ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1   แตXงตั้งคณะกรรมการรอบรูLดLานสุขภาพของโรงเรียนเปeน
ลายลักษณkอักษรซึ ่งประกอบไปดLวยครู ผู Lเร ียน ผู Lปกครอง 
เจLาหนLาที่สาธารณสุขและผูLแทนองคkกรชุมชน คณะกรรมการ
รอบรูLดLานสุขภาพของโรงเรียนรXวมกันกำหนดนโยบายสXงเสริม
สุขภาพที ่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที ่จำเปeนตXอการสรLาง
สุขภาพเพ่ือเปeนทิศทางในการพัฒนา 
1.2 ถXายทอดนโยบายสูXผูLเรียน ครู ผูLปกครองและผูLเก่ียวขLอง 
1.3 จัดทำขLอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวขLองกับสภาพปyญหาและ
ความตLองการดLานสุขภาพทุกฝNายท้ังในและนอกโรงเรียน 
1.4  ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมวัยใสใสXใจสุขภาพโดยใหL
ผู LเรียนอXานขLอความเกี่ยวกับสุขภาพในชXวงนั่งสมาธิกXอนข้ึน
เรียนในชXวงบXายสัปดาหkละ 3 วันเปeนอยXางนLอย และการจัด
ปmายนิเทศบริเวณจุดตXาง ๆภายในโรงเรียน 

  
 
-  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
 
 
 
 
- มิ.ย. 2565 
 
 
 
 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวศิริพร สิงห9คำปÄอง 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.5  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล   
-เม.ย.2566 

ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมที ่ 2 กิจกรรมสQงเสริมสุขภาพผู &เร ียน (รQวมกับ
โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพ ต. โคกสี) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
2.1  แตXงตั้งคณะกรรมการรอบรูLดLานสุขภาพของโรงเรียนเปeน
ลายลักษณkอักษรซึ ่งประกอบไปดLวยครู ผู Lเร ียน ผู Lปกครอง 
เจLาหนLาที่สาธารณสุขและผูLแทนองคkกรชุมชน คณะกรรมการ
รอบรูLดLานสุขภาพของโรงเรียนรXวมกันกำหนดนโยบายสXงเสริม
สุขภาพที ่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที ่จำเปeนตXอการสรLาง
สุขภาพเพ่ือเปeนทิศทางในการพัฒนา 
2.2 ถXายทอดนโยบายสูXผูLเรียน ครู ผูLปกครองและผูLเกี่ยวขLอง
จัดทำขLอมูลและสารสนเทศที่เกี ่ยวขLองกับสภาพปyญหาและ
ความตLองการดLานสุขภาพทุกฝNายท้ังในและนอกโรงเรียน 
2.3 โรงเรียนและโรงพยาบาลสXงเสริมสุขภาพตำบลมีการ
ประสานงานแลกเปลี่ยนขLอมูลสุขภาพผูLเรียนทั้งขLอมูลพื้นฐาน
การชั่งน้ำหนัก วัดสXวนสูง การเตรียมขLอมูลเอกสารดLานสุขภาพ
เม่ือผูLเรียนไดLรับการตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนตามชXวงอายุ 
การฉีดวัคซีนเพื่อปmองกันโรคโควิด19 และการเขLารXวมอบรม
เพ่ือเปeนการสXงเสริมใหLผูLเรียนมีความรูLเก่ียวสุขภาพมากย่ิงข้ึน 
2.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
 
-  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
 
- มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวศิริพร สิงห9คำปÄอง 
 
 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรมชั ่งน้ำหนัก วัดสQวนสูง และภาวะ
โภชนาการ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 บันทึกน้ำหนัก สXวนสูงของผูLเรียนในแตXละระดับช้ันเดือนละ 
1 ครั้ง เพื่อที่จะใชLเปeนขLอมูลในการบันทึกภาวะโภชนาการของ
ผูLเรียนเทอมละ 1 ครั้ง วXาผูLเรียนแตXละคนมีมีน้ำหนักสXวนสูง
และสมสXวนตามเกณฑkมาตรฐาน 
3.2 บันทึกภาวะโภชนาการลงในโปรแกรม เพื่อที่จะดูภาวะ
ผูLเรียนแตXละคนวXาอยูXในกลุXมเสี่ยงที่จะ คXอนขLางอLวน อLวน คXอน

 
 
 
-  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
-มิ.ย. 2565 
 
 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 



 106 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

ชLางผอม เตี ้ย หรือมีน้ำหนักสXวนสูงและสมสXวนตามเกณฑk
มาตรฐาน 
3.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอาหารกลางวัน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
4.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ
ผู Lปกครอง ภาคีเครือขXาย แตXงตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
ผูLรับผิดชอบมาตรฐาน 
4.2 วางแผนการดำเนินงาน จัดหาอาหารกลางวันตามหลัก
โภชนาการใหLกับผูLเรียนทุกคน 
4.3 ใหLความรูLเรื่องโภชนาการและการเลือกรับประทานอาหาร 
ท่ีมีประโยชนk ตามหลักอาหาร 5 หมูX 
4.4 ฝòกมารยาทในการ รับประทานอาหาร 
4.5 จัดหาอุปกรณkเพ่ือ อาหารกลางวัน 
4.6 พัฒนาโรงอาหารจัดผูLเรียนรับผิดชอบทำความสะอาดหลัง
รับประทานอาหาร 
4.7 การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพ่ือปรับปรุงแกLไขขLอบกพรXอง 
4.8 สรุปรายงาน รายงานผลการดำเนินการและนำแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือสูXการดำเนินการ โครงการในป̂ตXอไป 

 
 
-  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
นางศุภัทรา  จันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอาหารเสริมนม 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ
ผู Lปกครอง ภาคีเครือขXาย แตXงตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
ผูLรับผิดชอบมาตรฐาน 
5.2 วางแผนการดำเนินงาน จัดหานม ตรวจสอบคุณภาพนม
และแจกใหLกับผูLเรียน และบันทึกลงในแบบบันทึกการด่ืมนม 
5.3 ใหLความรูLเรื่องโภชนาการและการเลือกรับประทานอาหาร 
ท่ีมีประโยชนk ตามหลักอาหาร 5  
5.4 การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพ่ือปรับปรุงแกLไขขLอบกพรXอง 
5.5 สรุปรายงาน รายงานผลการดำเนินการและนำแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือสูXการดำเนินการ โครงการในป̂ตXอไป 
 

 
 
-  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
นางศุภัทรา  จันทร 
 
 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 
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กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมกีฬาสีและกีฬากลุQมสถานศึกษา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ
ผูLปกครอง ภาคีเครือขXาย  
6.2 สำรวจวัสดุอุปกรณkสำหรับดำเนินงานกิจกรรมกีฬา 
6.3 จัดทำรายชื่อครูและผูLเรียนแยกตามสี และเตรียมอุปกรณk
กีฬาท่ีจะจัดกิจกรรมดำเนินการจัดทำตารางการแขXงขันกีฬา 
6.4 รายงานผลการดำเนินงาน ตXอตLนสังกัด เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความพรLอม  
6.5 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
- ธ.ค. 2565 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 
 
 
นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม DMHTT  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ
ผู Lปกครอง ภาคีเครือขXาย แตXงตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
ผูLรับผิดชอบมาตรฐาน 
4.2 จัดการเตรียมความพรLอมเพื่อเฝmาระวังและปmองกันการแพรX
ระบาดของโควิด19 ตามมาตรการดังน้ี  
• มีการจัดเวLนระยะหXาง อยXางนLอย 1-2 เมตร เชXน ที่น่ัง

ในหLองเรียน ที่นั่งใน โรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืนรับ-สXงสิ่งของ/
อาหาร พรLอมติดสัญลักษณkแสดง ระยะหXางอยXางชัดเจน  
• มีมาตรการใหLผูLเรียน ครู บุคลากร และผูLเขLามาติดตXอ

ในสถานศึกษา ตLองสวมหนLากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ี
อยูXในสถานศึกษา 
• มีจุดลLางมือดLวยสบูXและน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอลk

สำหรับใชLทำความ สะอาดมือ อยXางเพียงพอและใชLงานไดL
สะดวก 
• มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิใหLกับผู Lเร ียน ครู 

บุคลากร และผูLเขLามา ติดตXอ ทุกคน กXอนเขLาสถานศึกษา 
• มีมาตรการใหLลดการทำกิจกรรมรวมกลุXมคนจำนวน

มาก และหลีกเลี่ยง การเขLาไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือ
พ้ืนท่ีเส่ียงท่ีมีการแพรXระบาดของ โรค 
• มีการทำความสะอาดหLองเร ียน ห Lองเร ียนร Xวม 

 
 
- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะครูทุกคน 
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หLองปฏิบัติการ เชXน หLอง คอมพิวเตอรk หLองดนตรี อุปกรณkกีฬา 
และอุปกรณkที่ใชLในการเรียนการ สอน และพื้นผิวสัมผัสรXวม 
เชXน ราวบันได ลูกบิดมือจับประตู โตûะ เกLาอ้ี 
• มีมาตรการสXงเสริมใหLกินอาหารปรุงสุกใหมXรLอน กิน

อาหารดLวยการใชLชLอน สXวนตัวทุกครั้ง งดการกินอาหารรXวมกัน 
และจ ัดให Lบร ิการอาหารตามหลัก ส ุขาภ ิบาลและหลัก
โภชนาการ 
• มีการจัดระบบใหLผู Lเรียน ครู บุคลากร และผูLเขLามา

ติดตXอในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนตามท่ีรัฐกำหนดดLวย 
app หรือลงทะเบียนบันทึกการ เขLา-ออกอยXางชัดเจน 
• มีการจัดการดLานอนามัยสิ ่งแวดลLอมตามมาตรการ

ปmองกันโรคโควิด 19 ใน สถานศึกษา ไดLแกX การระบายอากาศ
ภายในอาคาร คุณภาพน้ำบริโภค อุปโภค การทำความสะอาด 
และการจัดการขยะ เปeนไปตามมาตรฐาน และหลักการท่ี
ถูกตLอง 
• มีมาตรการสXงเสริมใหLใหLผูLเรียน ครู และบุคลากร รูLจัก 

หมั่นสังเกต อาการเสี่ยงจากโรควิด 19 เชXน ไขL ไอ น้ำมูก เจ็บ
คอ คอแหLง อXอนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแนXน
หนLาอก เสียการดมกล่ิน ล้ินไมXรับรส ตาแดง มีผ่ืน ทLองเสีย  
• มีมาตรการสXงเสริมใหLผูLเรียน อายุ 5-11 ป̂ อายุ 12-17 

ป^ นักศึกษา ครู บุคลากร และผูLปกครอง เขLาถึงการฉีดวัคซีน
ปmองกันโควิด-19 ตาม แนวทางท่ีรัฐกำหนด 
• มีหLองพยาบาลหรือมีพื้นที่เปeนสัดสXวนสำหรับสังเกต

อาการผูLมีอาการเส่ียง หรือจัดใหLมีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน 
(School Isolation) ตามบริบท อยXางเหมาะสม 
• มีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับโรคและการปmองกัน

การแพรXระบาด ของโรคโควิด 19 สอดคลLองตามชXวงวัยของ
ผูLเรียน 
• มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธk ถXายทอดใหLความรูLการ

ปฏิบัติตนเพื ่อ สุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ตาม
มาตรการปmองกันการติดเชื้อโรค โควิดขั้นสูงสุด (Universal 
Prevention) ตลอดจนแนะนำผ ู L เร ียน คร ู  และบ ุคลากร
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สามารถสืบคLนขLอมูลท่ีเก่ียวกับโรคโควิด 19 จากแหลXงขLอมูล ท่ี
เช่ือถือไดL 
• มีการสนับสนุนอุปกรณkของใชLสุขอนามัยสXวนบุคคลใน

การปmองกันการแพรX ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับผูLเรียน
ดLอยโอกาสหรือกลุXมเปราะบาง 
• มีแผนเผชิญเหตุแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผูLติดเชื้อใน

สถานศึกษาหรือใน ชุมชน และมีการซักซLอม 
• มีการสื่อสารประชาสัมพันธkขLอมูลขXาวสารการติดเช้ือ

และการปฏิบัติตน อยXางเหมาะสม เพื่อลดการรังเกียจและการ
ตีตราทางสังคม (Social stigma) ตXอผูLติดเชื้อโควิด-19 หรือผูL
สัมผัสเส่ียงสูง 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมรณรงคcปjองกันไข&เลือดออก 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
8.1 ประชุมชี้แจงใหLความรูLในการจัดสภาพแวดลLอมในอาคาร
บLานเรือนเพื่อลดภาวะเสี่ยงตXอการเกิดการ แพรXระบาดของ
ยุงลายและไขLเลือดออก  
8.2 ใหLความรู Lกับ อย.นLอยเพื ่อใหLมีความรู LความเขLาใจและ
สามารถไปประสานขอความรXวมมือเผยแพรXใหLนำไปปฏิบัติไดL  
8.3จัดนิทรรศการแสดงวัสดุ อุปกรณk ท่ีสามารถใชLกำจัดและตัด
วงจรการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย และยุงลาย  
8.4 จัดกิจกรรมรณรงคkใหLชุมชนรXวมกันดำเนินการทำลายแหลXง
เพาะพันธุkยุงลายและดำเนินการพXน หมอกควันในพ้ืนท่ีเส่ียง  
8.5 มอบทรายอะเบทใหLกับอย.นLอย โรงเรียน เพื่อรXวมรณรงคk
ใสXทรายอะเบทในภาชนะใสXน้ำ 
8.6 รายงานผลการดำเนินงาน  
8.7 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
-ก.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวศิริพร สิงห9คำปÄอง 
 
 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมแปรงฟÑนหลังอาหาร 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
9.1 จัดกิจกรรมรXวมกับผูLเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 4-6 เพื่อใหL
ขLอมูลเกี่ยวกับความรูLเรื่องฟyนผุและการปmองกันการเกิดฟyนผุ

 
 
- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 

 
 
คณะครูทุกคน 
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โดยการแปรงฟyน พรLอมทั้งอธิบายโครงการแปรงฟyนที่จะจัดข้ึน
รวมถึงจัดหาอาสาสมัครแกนนำแปรงฟyน จำนวน 30 คน โดย
เนLนใหLคุณครูและผูLเรียนแกนนำไดLมีสXวนรXวมในการออกแบบ
กิจกรรม 
9.2 จัดกิจกรรมสอนทักษะเก่ียวกับวิธีการแปรงฟyนและการ
ประเมินคราบจุลินทรียkดLวยการยLอมสีฟyนใหLแกXผูLเรียน 
9.3 จัดกิจกรรม แกนนำสอนเพื่อนแปรงฟyนในโรงเรียน โดย 
โดยผูLเรียนแกนนำเปeนผูLสอนและมีครูคอยสังเกตการณk เพื่อใหL
ทุกคนสามารถแปรงฟyนไดLอยXางถูกวิธี พรLอมทั้งบันทึกการแปรง
ฟyนผูLเรียนทุกคน  
9.4 ดำเนินการแปรงฟyนหลังอาหารกลางวัน โดยใหLเด็กผูLเรียน 
ทุกคนไปแปรงฟyนในบริเวณที่จัดไวLใหL หลังจากที่เด็กผูLเรียน
แปรงฟyนเสร็จแลLว โดยจะจัดใหLมีการยLอมสีฟyนกXอนแปรงฟyน
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหLแกนนำประเมินความสะอาดหลังแปรง
ฟyน โดยใหLแกนนำ เปeนผู Lประเมินความสะอาดกับผู Lเร ียน 
สลับกันไปเพ่ือความนXาเช่ือถือของขLอมูล  
9.5.ทำการรวบรวมสมุดสXงคุณครูประจำช้ันเดือนละคร้ัง 
9.6 รายงานผลการดำเนินงาน  
9.7 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
 
 
-มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
 
นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวศิริพร สิงห9คำปÄอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
10.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ
ผูLปกครอง ภาคีเครือขXาย  
10.2 สำรวจวัสดุอุปกรณkสำหรับดำเนินงาน 
10.3 ผูLเรียนชั่งน้ำหนักวัดสXวนสูง และประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกายตามชXวงอายุโดยทดสอบแลLวนำมาวิเคราะหk โดยคุณครู
อธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมอยXางละเอียดและใหLคำแนะนำ
และควบคุมดูแลผูLเรียนตลอดการทำกิจกรรม 
10.4 รายงานผลการดำเนินงาน และประเมินความพรLอม  
10.5 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
คุณครูทุกคน 
 
 
นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรม อย. น&อย 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

11.1 การใหLความรูLแกXเพื่อนผูLเรียนในรูปแบบตXาง ๆ เชXน บอรkด
ความรูL เสียงตามสาย พูดหนLาเสาธง กิจกรรมวัยใสใสXใจสุขภาพ  
11.2 การรณรงคkใหLความรูLในชุมชน เชXน การเดินรณรงคk การ
แจกเอกสารความรูL การใหLความรูLทางหอกระจายขXาว  
11.3 การบูรณาการความรูLดLานผลิตภัณฑkสุขภาพ (ยา อาหาร
เครื ่องสำอาง เครื ่องมือแพทยk วัตถุอันตราย)  เขLาไปกับ
หลักสูตรการเรียน การสอน การขยายความรูL ในลักษณะ “พ่ี
สอนนLอง” 
11.4 การเฝmาระวังผลิตภัณฑkสุขภาพและการโฆษณาที่อาจ
กXอใหLเกิดความไมXปลอดภัยตXอตนเอง เพ่ือน 
11.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑkสุขภาพท่ี
ดี โดยยึดหลัก “บริโภคถูกหลักโภชนาการ ปราศจากสาร
ปนเปÆØอน”  
11.6 รายงานผลการดำเนินงาน และประเมินความพรLอม  
11.7 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
- มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริพร สิงห9คำปÄอง 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมเดินรณรงคcตQอต&านยาเสพติด  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
12.1 ใหLความรูLเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การปmองกัน และพิษภัย
ของยาเสพติด  
12.2 เดินรณรงคk ปmองกันและใหLความรูLเกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติดแกXประชาชนในชุมชน จัดนิทรรศการเผยแพรXความรูL
เกี่ยวกับยาเสพติด ผูLเรียนรXวมกันจัดบอรkดใหLความรูL พรLอมท้ัง
นำเสนอผลงาน  
12.3 สXงเสริมการใชLเวลาวXางของผูLเรียนใหLเกิดประโยชนk การ
ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทุกวัน บำเพ็ญประโยชนkสาธารณะ 
กิจกรรมสรLางความสัมพันธkระหวXางผูLปกครองกับเด็กผูLเรียน  
12.4 สรLางแกนนำผูLเรียน คอยสอดสXองเกี่ยวกับปyญหายาเสพ
ติดท้ังในโรงเรียนและชุมชน  
12.5 ติดตามผล  ลงเยี ่ยมบLาน โดยสอบถามพฤติกรรมของ
ผูLเรียนจากผูLปกครอง แกนนำผูLเรียนติดตามผล และรายงานไป
ยังครูท่ีรับผิดชอบ 
12.6 รายงานผลการดำเนินงาน และประเมินความพรLอม  

 
 
- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
-มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริพร สิงห9คำปÄอง 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

12.7 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล - มี.ค. 2566 ฝNายบริหารงานท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรม School Health Hero  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
13.1 โรงเรียนเขLารXวมอบรม School Health Hero Digital 
Platform สรLางเสริมสุขภาพจิตที่แข็งแรง สรLางความปลอดภัย
ตามนโยบายวิถีใหมX 
13.2 โรงเรียนมีการถXายทอดความรูLการสมัครเขLาโปรแกรม 
School Health Hero การใชLงานและการประเมินสุขภาพจิต
ของผูLเรียนในแตXละช้ัน โดย1 หLองเรียนจะมีคุณครู 1 ทXานท่ีเปeน
คนประเมินสุขภาพจิตผูLเรียน และสามารถสXงตXอขLอมูลและ
ปรึกษาการใหLความชXวยเหลือกับกรมสุขภาพจิตผXานทาง
โปรแกรมผูLเรียนที่มีปyญหาทางดLานสุขภาพจิตก็จะไดLรับการ
ดูแลอยXางถูกตLองและรวดเร็ว  
13.3 รายงานผลการดำเนินงาน และประเมินความพรLอม  
13.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

 
 
- พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2565 
 
 
-มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
- มี.ค. 2566 

 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝNายบริหารงานท่ัวไป 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 15,000 บาท (งบอุดหนุน บาท)     
  งบฯอุดหนุนรายหัว    15,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมวัยใสใสQใจสุขภาพ 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน คXาจัดทำสื ่อ ปmาย
ขLอมูลสารสนเทศ คXาวัสดุอุปกรณkในการทำเอกสาร 

1,000   
 
 

 
 
 

กิจกรรมที ่  2 ก ิจกรรมสQงเสร ิมส ุขภาพผู & เร ียน 
(รQวมกับโรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพ ต. โคกสี) 
คXาใชLจXาย  
2.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน คXาจัดทำสื ่อ ปmาย
ขLอมูลสารสนเทศ คXาวัสดุอุปกรณkในการทำเอกสาร 

1,000    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดสQวนสูง และ
ภาวะโภชนาการ 
คXาใชLจXาย  
3.1 คXาเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดสXวนสูง คXาวัสดุอุปกรณkใน
การทำเอกสาร 

-    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอาหารกลางวัน 
คXาใชLจXาย  

-    

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอาหารเสริมนม 
คXาใชLจXาย  

-    

ก ิ จกรรมท ี ่  6 ก ิ จกรรมก ีฬาส ี และก ีฬาก ลุQ ม
สถานศึกษา 
คXาใชLจXาย คXาทำส่ือ ปmาย วัสดุอุปกรณkกีฬา 

7,000    

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม DMHTT 
คXาใชLจXาย  
7.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการ
ปmองกันเช้ือโรคโควิด-19 )  
7.2 คXาจัดทำส่ือ ปmายขLอมูลสารสนเทศ คXาวัสดุอุปกรณk 

1,000    

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมรณรงคcปjองกันไข&เลือดออก 
คXาใชLจXาย  
8.1 คXายาไลXยุง ทรายอะเบท คXาอุปกรณk ดำเนินงาน
ปฏิบัติการปmองกันไขLเลือดออก 

1,000    

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมแปรงฟÑนหลังอาหาร 
คXาใชLจXาย  
9.1 คXาจัดทำส่ือ ปmายขLอมูลสารสนเทศ คXาวัสดุอุปกรณk 

-    

กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
คXาใชLจXาย  
10.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน คXาวัสดุอุปกรณk 

-    

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรม อสม. น&อย 
คXาใชLจXาย  
11.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน คXาวัสดุอุปกรณk 

1,000    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมเดินรณรงคcตQอต&านยาเสพติด 
คXาใชLจXาย  
12.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน คXาจัดทำสื่อ ปmาย
ขLอมูลสารสนเทศ คXาวัสดุอุปกรณkในการรณรงคk 

1,000    

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรม School Health Hero 
คXาใชLจXาย  
13.1 คXาจัดทำเอกสารดำเนินงาน คXาจัดทำสื่อ ปmาย
ขLอมูลสารสนเทศ คXาวัสดุอุปกรณkในการทำเอกสาร 

1,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 
ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ผูLเรียน มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และ
ออกกำลังกายอยXางสม่ำเสมอ รLอยละ 80 
 
2. ผูLเรียน มีน้ำหนักสXวนสูงและสมสXวนตาม
เกณฑkมาตรฐาน รLอยละ 85        
3. ผูLเรียน รูLจักปmองกันตัวเอง จากส่ิงเสพติดใหL
โทษ และหลีกเล ี ่ยงตนเองจากยาเสพติด 
สถานที่เสี่ยงตXอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปyญหาทางเพศ รLอยละ 80 
4. ผูLเรียนเห็นคุณคXาในตนเอง มีความมั่นใจ 
กลLาแสดงออกอยXางเหมาะสม รLอยละ 80 
 
 
 
5. ผู L เร ียน รู L เทXาทัน และรู Lว ิธ ีป mองกันโรค
ระบาด (โควิด 19) รLอยละ 80 
 
 

- สังเกต/ทดสอบ 
ประเมินผล 
 
- สังเกต/บันทึก 
ประเมินผล 
- สังเกต/ทดสอบ 
ประเมินผล 
 
 
 
- สังเกต/ทดสอบ 
 
 
 
 
-สังเกต/ทดสอบ 
ประเมินผล 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย        
- แบบประเมินผล 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผล 
 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบสร L า ง เส ริม
สุขภาพจิตท่ีแข็งแรง 
(School Health Hero  
Digital Platform) 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผล 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
6.  ผูLเรียนมีจิตอาสา เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม รLอยละ 80 
 
 
7. โรงเร ียนบLานโคกแปะ มีห Lองพยาบาล
พรLอมทั้งเวชภัณฑkยา วัสดุ อุปกรณkสำหรับ
ปฐมพยาบาลเบื้องตLน มี ระบบการเฝmาระวัง 
และดูแลชXวยเหลือผูLเรียนไดLอยXางทันทXวงที 
และตXอเนื่อง สXงเสริมใหLชุมชน และครู เปeน
แบบอยXางที่ดีดLานสุขภาพแกXผูLเรียน และสรLาง
เครือขXายความรXวมมือดLานสXงเสริมสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที ่ด ีเป eนสถานศึกษาปลอดส่ิง
อบายม ุ ข  ส ิ ่ ง เ สพต ิ ด ให L โทษและ เปe น
สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

-สังเกต/ทดสอบ 
ประเมินผล 
 
 
-การนิเทศติดตาม 
- การสำรวจ 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผล 
 
- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ส่ิงแวดลLอมในโรงเรียน ใหLเอ้ือตXอการพัฒนาสุขภาพผูLเรียนสXงเสริมการออกกำลังกาย เพ่ือ
สุขภาพแกXผูLเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนเปeนศูนยkกลาง 
  7.2 ผูLเรียนไดLเรียนรูLการเสริมสรLางพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะปลูกฝyงใหLเกิดการปฏิบัติตนท่ี
นำไปสูXการมีสุขภาพท่ีดีต้ังแตXเด็กควบคูXกับการศึกษา เพ่ือใหLเด็ก ดี เกXง มีสุข 
  7.3 ครู ผูLปกครองและสมาชิกในชุมชนจะไดLรับความรูLเก่ียวกับสุขภาพอนามัยเพ่ือนำไปปฏิบัติ 
ใหLเกิดทักษะการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 
  7.4 ตัวบXงช้ีของโรงเรียนสXงเสริมสุขภาพมีความสอดคลLองกับตัวบXงช้ีการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ท้ังดLาน ผลผลิตและดLานกระบวนการกXอใหLเกิดผลดีตXอโรงเรียนในการรับการประเมินจากภายนอก 
  7.5 โรงเรียนมีโอกาสไดLรับความรXวมมือชXวยเหลือจากชุมชนและองคkกรตXาง ๆ เพ่ิมข้ึน 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
     (นางสาวศิริพร สิงหcคำปjอง) 

         ครูผู&ชQวย 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)........................... ........................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  พัฒนาทักษะอาชีพ 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบQงช้ีท่ี 7, 9 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2, 4 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางศุภัทรา  จันทร 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 35,000  บาท      

1. หลักการและเหตุผล 
        นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปeนวาระเรXงดXวน (Quick Win) ในป̂ 2564 
พบวXาวาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยสXงเสริมการจัดการศึกษาที่เนLนพัฒนาทักษะอาชีพของผูLเรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรLางอาชีพและรายไดLที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขXงขันของประเทศ 
นอกจากนั้น ยังสอดคลLองกับนโยบายของ สพฐ. ในเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือเสริมทักษะอาชีพ เปeนการสXงเสริมใหLโรงเรียนขยายโอกาสไดLเปeนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ  
  โรงเรียนบLานโคกแปะ เปeนโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูLเรียน
ใหLเปeนไปตามความมุXงหวังดังกลXาว จึงไดLประกาศเอกลักษณkของโรงเรียนบLานโคกแปะ ในป^การศึกษา 2565 
ไดLแกX งานอาชีพดี มีสัมมาคารวะ และจุดเนLนของโรงเรียน ไดLแกX พัฒนาวิชาการ เสริมสรLางงานอาชีพ เพื่อตอบ
พัฒนาผูLเรียนใหLเกิดประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความแตกตXางระหวXางบุคคลและบริบทของทLองถ่ิน  
  ป^การศึกษา 2565 โรงเรียนบLานโคกแปะจึงดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ ่งเปeน
โครงการตXอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูLเรียนอยXางเปeนระบบทั้งวิชาเรียนตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อื่น ๆ  โดยกิจกรรมการฝòกทักษะวิชาชีพเปeนกิจกรรมที่ผูLเรียนไดLฝòกปฏิบัติจริง มีความพรLอมในการศึกษาตXอ 
การฝòกงาน การทำงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพ และหารายไดLระหวXางเรียน สXงเสริมการใชLเวลาวXางใหL
เกิดประโยชนk ซึ่งเปeนผลดีตXอผูLเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับและสXงเสริม สนับสนุนใหL ครูชุมชนเขLา
มามีสXวนรXวมในการฝòกอาชีพใหLกับผูLเรียน โรงเรียนบLานโคกแปะเล็งเห็นประโยชนkที่จะเกิดกับผูLเรียนจึงจัดทำ
โครงการฝòกทักษะอาชีพข้ึน  
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนใหLมีความรูL ทักษะ ในการประกอบอาชีพ 
  2.2 เพ่ือฝòกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน  
  2.3 เพ่ือสXงเสริมสนับสนุนการสรLางงานและอาชีพใหLกับนักเรียนใหLมีอาชีพเสริม ใชLเวลาวXางใหL
เกิดประโยชนk ตXอยอดการสรLางรายไดLแกXตนเองและครอบครัว 
  2.4 เพ่ือใหLนักเรียนเปeนผูLมีคุณลักษณะอันพึงประสงคkตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.5 เพื่อใหLนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตXอการประกอบอาชีพสุจริต และแสวงหาอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
   
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          1) ผูLเรียนไมXนLอยกวXารLอยละ 80 สามารถวางแผนการทำงานและดำเนินงานใหLสำเร็จ  
  2) ผูLเรียนรLอยละ 100 ไดLฝòกอาชีพตามที่ตนเองสนใจผXานรายวิชาตามหลักสูตรและกิจกรรม
พัฒนาผูLเรียน 
           3) ผูLเรียนรLอยละ 100 มีความพรLอมในการศึกษาตXอ และการประกอบอาชีพ  
         4) ผูLเรียนไมXนLอยกวXารLอยละ 85 สามารถทำงานรXวมกับผูLอ่ืนไดL 
  5) ผูLเรียนรLอยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคk “อยูXอยXางพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
         6) ผูLเรียนรLอยละ 100 มีเจตคติที่ดีตXอการประกอบอาชีพสุจริต และแสวงหาอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผูLเรียนสามารถวางแผนในการทำงาน มีกระบวนการคิด สามารถทำงานรXวมกับผูLอื่นไดL  มีเจต
คติท่ีดีตXอการประกอบอาชีพสุจริต และแสวงหาอาชีพท่ีตนสนใจ  มีความพรLอมในการศึกษาตXอ และการทำงาน   
     
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมนาฎศิลปõ                                                                      
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ผูLรับผิดชอบ 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3 ดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิถุนายน 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มีนาคม 2566 

 
 
ครูวนิภา   กันจินะ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทักษะอาชีพ: ตัดผม 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ผูLรับผิดชอบ 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3 วางแผนการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฎิบัติงานและรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิถุนายน 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มีนาคม 2566 

ครูศุภัทรา  จันทร    
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนักประดิษฐcน&อย(ดอกไม&จากใบเตย 
ดอกไม&จันทนc) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ผูLรับผิดชอบ 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3 วางแผนการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิถุนายน 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
 
- มีนาคม 2566 

 
 
 
ครูวนิภา  กันจินะ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสหกรณcโรงเรียนและนักลงทุนฝÇกหัด 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ผูLรับผิดชอบ 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3 วางแผนการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผล 

 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มีนาคม 2566 

ครูกมลชนก  ยลถวิล 
ครูโสภิดา  ไชยเพ็ชร   
ครูศิริพร สิงห9คำปÄอง 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมหลักสูตรทLองถ่ิน  พานบายศรี                                         
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ผูLรับผิดชอบ 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3 วางแผนการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผล 

 
 
 
- พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มีนาคม 2566 

ครูสุพรรษา   
โคตรชมพ ู

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเกษตรกรฝÇกหัด 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู แตXงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ผูLรับผิดชอบ 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3 วางแผนการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
 
- มิถุนายน 2565 
- ป̂การศึกษา 2565 
- มีนาคม 2566 

 
 
ครูวรวิทย9   วังโสม 
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5. งบประมาณ 
 5.1 รวมท้ังหมด 35,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    35,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

 กิจกรรม 
รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใชLจXายงบประมาณ 
ตอบแทน ใชLสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมนาฎศิลปõ 
คXาใชLจXาย  
1.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการฝòกซLอมและจัดทำการแสดง
ในงานจิตอาสา 

5,000   
 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทักษะอาชีพ: ตัดผม 
คXาใชLจXาย 
2.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการฝòก 
2.2 คXาวิทยากรภายนอก 

5,000    

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนักประดิษฐcน&อย 
คXาใชLจXาย 
3.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการฝòกงานประดิษฐk 

5,000    

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสหกรณcโรงเรียนและนักลงทุน
ฝÇกหัด 
คXาใชLจXาย 
4.1คXาวัสดุอุปกรณkในการจัดทำส่ือและเอกสาร 

5,000    

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมหลักสูตรท&องถ่ิน  พานบายศรี 
คQาใช&จQาย 
5.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการฝòกงาน 
5.2คXาวิทยากรภายนอก 

5,000    

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเกษตรฝÇกหัด 
คXาใชLจXาย 
6.1 คXาวัสดุอุปกรณkในการจัดทำกิจกรรมเกษตร 

10,000    
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6. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1) ผู LเรียนรLอยละ 80 สามารถวางแผนการ
ทำงานและดำเนินงานใหLสำเร็จ  
2) ผู Lเร ียนรLอยละ 100 ไดLฝòกอาชีพตามท่ี
ตนเองสนใจผ Xานรายว ิชาตามหล ักส ูตร
กิจกรรมพัฒนาผู L เร ียน และกิจกรรมตาม
โครงการ 
3) ผ ู L เร ียนร Lอยละ 100 ม ีความพรLอมใน
การศึกษาตXอ และการประกอบอาชีพ  
4) ผูLเรียนรLอยละ 85 สามารถทำงานรXวมกับ
ผูLอ่ืนไดL 
5) ผู LเรียนรLอยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคk “อยูXอยXางพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
6) ผู LเรียนรLอยละ 100 มีเจตคติที ่ดีตXอการ
ประกอบอาชีพสุจริต และแสวงหาอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 
7) ผู Lเรียนสามารถวางแผนในการทำงาน มี
กระบวนการคิด สามารถทำงานรXวมกับผูLอ่ืน
ไดL  มีเจตคติที่ดีตXอการประกอบอาชีพสุจริต 
และแสวงหาอาชีพที่ตนสนใจ  มีความพรLอม
ในการศึกษาตXอ และการทำงาน   

- สังเกตการณkจัดการเรียนรูL 
- สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น 
- ผลงานผูLเรียน 

1.แบบสำเร็จ การผลิตใชL
ส ื ่อการจ ัดหา/.ใช LแหลXง
เร ี ยนร ู L และภ ูม ิป yญญา
ทLองถ่ิน 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูL 
3. แบบประเม ินผลงาน
ผูLเรียน. 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 นักเรียนมีความรูLและทักษะเบ้ืองตLนในการประกอบอาชีพ 
  7.2 นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดในการทำงาน และการทำงานรXวมกับผูLอ่ืน  
  7.3 นักเรียนมีอาชีพเสริม รูLจักใชLเวลาวXางใหLเกิดประโยชนk สามารถตXอยอดการสรLางรายไดLแกX
ตนเองและครอบครัว 
  7.4 นักเรียนเปeนผูLมีคุณลักษณะอันพึงประสงคkตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.5 เนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตXอการประกอบอาชีพสุจริต และแสวงหาอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางศุภัทรา จันทร) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)............................. ......................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  โครงการอยูQอยQางพอเพียง 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคcของผู&เรียน    
สนองจุดเน&นกระทรวง  :   จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2, 4 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นายเอกภาพ สินธุกูฏ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 20,000  บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปeนแนวทางการดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล  การสรLางภูมิคุLมกันในตัว  ตลอดจนใชLความรูLและคุณธรรมเปeนพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การ
ปmองกันใหLรอดพLนจากวิกฤติและสามารถดำรงอยูXไดLอยXางมั่นคงและยั่งยืนภายในกระแสโลกาภิวัตนkและความ
เปลี่ยนแปลงตXาง ๆ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูLแกXผูLเรียน ไมXเพียงแตXตLองพัฒนาดLานวิชาการเทXานั้น แตXในดLาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคk และการดำนำเนินชีวิตกLตLองใหLความสำคัญเชXนกัน โรงเรียนบLานโคกแปะไดLนำ
แนวทางดังกลXาวมาใชLเปeนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนรูLบูรณาการเขLากับกลุXมสาระ
การเรียนรูLเนLนเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลLอม  การสXงเสริมใหLใชLความรูLอยXางรอบคอบระมัดระวัง  ฝòกใหLเด็กคิด
เปeนทำเปeนอยXางมีเหตุผล  และมีภูมิคุ LมกันสXงเสริมใหLเด็กทำงานรXวมกับผู Lอื ่น  มีความซื ่อสัตยk  สุจริต  
รับผิดชอบ  ไมXเอารัดเอาเปรียบผูLอื ่น  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  ปลูกฝyงจิตสำนึกรักษkสิ ่งแวดลLอมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมพัฒนาผูLเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อใหLผูLเรียนไดLเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจเพื่อใหLนำความรูLไปประยุกตkใชLในชีวิตประจำวัน  และสามารถอยูXในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไดLอยXาง
มีความสุข เพื่อใหLเปeนเด็กที่สมบูรณkมีความสมดุลทั้ง 4 ดLานคือ ดLานรXางกาย  อารมณk จิตใจ สังคม และ
สติปyญญา มีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยที่ดี  สามารถทำกิจกรรมรXวมกับเพื่อนไดLอยXางเต็มความสามารถ และอยูX
รXวมกับผูLอื่นไดLอยXางมีความสุข  การจัดการเรียนการสอนใหLเด็กรูLจักความพอเพียง มีความจำเปeนอยXางยิ่งที่ใหL
เด็กรูLจักความพอเพียง เพื่อนำไปปรับใชLในชีวิตประจำวัน  นอกจากนั้นยังเปeนการสXงเสริมอาชีพใหLติดตัวเด็กอีก
ดLวย หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด  สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรูLไดLอยXางมีความสุข  โรงเรียนบLานโคกแปะจึงไดL
ดำเนินโครงการน้ีข้ึน  
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1  เพ่ือใหLผูLเรียนมีโปรตีนเปeนอาหารกลางวันรับประทาน 
  2.2  เพ่ือใหLผูLเรียนไดLรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีประโยชนk ครบท้ัง 5 หมูX 
  2.3  เพ่ือสXงเสริมใหLผูLเรียนมีประสบการณkการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  2.4  เพ่ือลดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 
  2.5  เพ่ือใหLผูLเรียนรูLจักการออมเงิน 
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3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผูLเรียนมีรXางกายแข็งแรง น้ำหนักสXวนสูง ตามเกณฑkมาตรฐานของกรมอนามัย  
  2) ผลผลิตใชLเปeนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก 
  3) ลดจำนวนเด็กท่ีขาดโปรตีน 
  4) ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก     
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  เด็กผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะ มีรXางกายแข็งแรง น้ำหนักสXวนสูง ตามเกณฑkมาตรฐานของ
กรมอนามัย ทำใหLมีการพัฒนาทั้งทางดLาน รXางการ อารมณk สังคม และสติปyญญา และทำใหLเด็กมีประการณk
ประกอบอาชีพอีกดLวย 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1   กิจกรรมเล้ียงปลาเพ่ืออาหารกลางวัน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ดำเนินการจัดเตรียมสถานท่ี/วัสดุ 
1.3 จัดซ้ือพันธุkปลา/อาหารปลา 
1.4 ดำเนินการเพราะเล้ียง 
1.5 ติดตาม/สรุป/รายงานผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
- มิ.ย. 2565 
- มิ.ย. 2565 
-ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
นายเอกภาพ สินธุกูฏ 
 
  
  
 

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ดำเนินการจัดเตรียมสถานท่ี/วัสดุ 
1.3 จัดซ้ือพันธุkผัก/ปุ≤ย 
1.4 ดำเนินการเพราะเล้ียงผัก 
1.5 ติดตาม/สรุป/รายงานผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
- มิ.ย. 2565 
- มิ.ย. 2565 
-ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
นายวรวิทยk วังโสม 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเพาะเห็ด 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ดำเนินการจัดเตรียมสถานท่ี/วัสดุ 
1.3 จัดซ้ือพันธุkเห็ด 
1.4 ดำเนินการเพราะเล้ียง 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
- มิ.ย. 2565 
- มิ.ย. 2565 
-ป̂การศึกษา 2565 

 
 
นายเอกภาพ สินธุกูฏ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.5 ติดตาม/สรุป/รายงานผล - มี.ค. 2566  
กิจกรรมท่ี 4 กิจกกรมธนาคารโรงเรียน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ดำเนินการ 
1.3 ติดตาม/สรุป/รายงานผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
-ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
นายบุญญาพงษk ดวงมาลยk 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมปลูกข&าวเพ่ืออาหารกลางวัน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1  ประชุมวางแผน 
1.2   ดำเนินการจัดเตรียมสถานท่ี/วัสดุ 
1.3   จัดซ้ือพันธุkปลา/อาหารปลา 
1.4  ดำเนินการเพราะเล้ียง 
1.5 ติดตาม/สรุป/รายงานผล 

 
 
- พฤษภาคม 2565 
- มิ.ย. 2565 
- มิ.ย. 2565 
-ป̂การศึกษา 2565 
- มี.ค. 2566 

 
 
นายวรวิทยk วังโสม 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 20,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    20,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมเล้ียงปลาเพ่ืออาหารกลางวัน 
คXาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณkการดำเนินงาน 

2,000    

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
คXาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณkการดำเนินงาน 

2,000    

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมเพราะเห็ด 
คXาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณkการดำเนินงาน 

2,000    

กิจกรรมท่ี 4  กิจกกรมธนาคารโรงเรียน 
คXาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณkการดำเนินงาน 

4,000    

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมปลูกข&าวเพ่ืออาหารกลางวัน 
คXาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณkการดำเนินงาน 

10,000    

 



 126 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ผ ู L เร ียนม ี โปรต ีนเป eนอาหารกลางวัน
รับประทาน 
2. ผ ู L เร ียนม ีท ักษะในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
3. ผูLเรียนรูLจักการออมเงิน รLอยละ 100 

- สังเกต 
- ตรวจสอบรXองรอย/เอกสาร 

แบบประเมินการดำเนิน
โครงการ 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะมีรXางกายแข็งแรง น้ำหนักสXวนสูง ตามเกณฑkมาตรฐานของ
กรมอนามัย 
  7.2 ผลผลิตใชLเปeนอาหารกลางวัน 
  7.3 ผูLเรียนมีประสบการณkการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  7.4 ผูLเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะมีเงินออม 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นายเอกภาพ สินธุกูฏ) 

    ครู  
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)......................... ............................. ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  โครงการติดตามดูแลชQวยเหลือนักเรียน 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  การบริหารงานท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน&นผู&เรียนเปqนสำคัญ 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการข&อท่ี 3 การสร&างโอกาส ความเสมอภาค และความ 

   เทQาเทียมทางการศึกษาทุกชQวงวัย 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 3,000   บาท      

1.  หลักการและเหตุผล  
   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติ พ.ศ.2552 แกLไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดท่ี 
4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวXา การจัดการศึกษาตLองยึดหลักวXาผูLเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูL
และพัฒนาตนเองไดL และถือวXาผูLเรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตLองสXงเสริมใหLผูLเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ในการจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานดLานผูLเรียนของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตXละมาตรฐานและตัวบXงชี้  ซึ่งเปeนการพัฒนานักเรียนอยXางรอบดLาน  
ทั้งดLานรXางกายสังคม อารมณk  จิตใจ  และสติปyญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมจะตLอง
สอดคลLองกับการจัดการเรียนรูL  เพื่อใหLนักเรียนไดLมีความรูLและประสบการณkนำไปใชLในชีวิตประจำวันไดLอยXาง
เหมาะสม และมีความสุข ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปyจจุบันทุก ๆ ดLาน อันจะสXงผลตXอดLานการเรียนและ
การประพฤติปฏิบัติตนเปeนอยXางมาก   
          สภาพปyจจุบัน พบวXา มีปyญหาหลายดLานที่เปeนอุปสรรคตXอการเรียนของนักเรียนอยXาง
ตXอเนื่องตลอดมาทั้งดLานครอบครัว ดLานเศรษฐกิจ ดLานสุขภาพ ดLานพฤติกรรม ซึ่งสXงผลตXอการเรียนของ
นักเรียน โรงเรียนจึงดำเนินการจัดระบบดูแลชXวยเหลือนักเรียน ใหLมีความหลากหลายสนองตXอปyญหาและความ
ตLองการของผูLเรียน  โดยเนLนใหLทุกฝNายมีสXวนรXวมและดำเนินการอยXางตXอเนื่องดLวยเหตุผลดังกลXาว จึงไดLจัดทำ
โครงการน้ีข้ึน 

 
2. วัตถุประสงคc 

 2.1 เพ่ือจัดระบบดูแลชXวยเหลือผูLเรียนใหLมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมผูLเรียนทุกคน 
 2.2 เพื่อใหLโรงเรียน ผูLปกครอง ชุมชน ผูLที่เกี่ยวขLองทั้งภายในและภายนอกสถานที่ มีการ

ทำงานรXวมกันโดยผXานกระบวนการทำงานท่ีมีระบบ ใหLสอดคลLองกับระบบดูแลชXวยเหลือนักเรียน   
 2.3 สXงเสริมผูLเรียนดLวยกิจกรรมปmองกัน แกLไข และพัฒนาผูLเรียนตามสภาพอยXางเหมาะสม 
 2.4 เพ่ือใหLนักเรียนมีความต้ังใจและมุXงม่ันในการเรียนรูLอยXางมีความสุข  
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 3.  เปjาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ     
  1) นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะทุกคน ไดLรับการดูแลชXวยเหลือจากผูLปกครอง ครู และบุคคล
ท่ีเก่ียวขLอง อยXางท่ัวถึงตรงตามสภาพปyญหา มีทักษะชีวิตท่ีดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคk  
  2) ครู ผู Lปกครองทุกคน รวมทั้งผู Lที ่เกี ่ยวขLองทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ไดLเขLารXวม
กิจกรรมในระบบดูแลชXวยเหลือนักเรียน 
  3) นักเรียนรLอยละ 95 ไดLรับการดูแลชXวยเหลือดLวยกิจกรรมปmองกัน แกLไขและพัฒนาตาม
สภาพอยXางเหมะสม 
  4) นักเรียนทุกคนมีความต้ังใจและมีความมุXงม่ันในการเรียนรูLอยXางมีความสุข 
           3.2 เชิงคุณภาพ     
  1) ระบบดูแลชXวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสามารถปmองกัน และแกLไข  
ปyญหาใหLกับนักเรียนไดLอยXางเหมาะสม   
  2) ครูและผูLปกครองเห็นความสำคัญของกิจกรรมในระบบดูแลชXวยเหลือ 
  3) นักเรียน มีความพรLอมในดLานตXาง ๆ มากข้ึนและไดLรับการดูแลชXวยเหลือตามสภาพปyญหา
และความตLองการ 
  4) นักเรียนมีความรูL ความต้ังใจเกิดความมุXงม่ันในการเรียน มีความกระตือรือรLนในการ 
เรียนอยXางมีความสุข 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมโฮมรูม  
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 คำส่ังแตXงต้ังครูประจำช้ัน ป̂การศึกษา 2565 
1.2 ครูประจำช้ันพบนักเรียนในช่ัวโมงกิจกรรมโฮมรูมหลัง 
เลิกแถวในชXวงเชLา และบันทึกวันเดือนป̂ จำนวนนักเรียน
ท่ีมาเรียน ติดตามการเขLาแถว การขาดเรียน พฤติกรรมท่ี
ควรสXงเสริม การพูดเชิงบวก วินัย พฤติกรรมท่ีควรแกLไข 
เก็บขLอมูล และบันทึกรายงานการอบรม 

ตลอดป̂การศึกษา 2565 
 

คณะครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมประชุมผู&ปกครอง 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
2.1 คณะครูประชุมวางแผน กำหนดระยะเวลา และ
รายละเอียดกิจกรรมในการดำเนินงาน  
2.2 ครูประจำช้ันแจLงผูLปกครองนักเรียนเขLารXวมประชุม 
ในวันเวลาท่ีกำหนด 

พฤษภาคม 2565 คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมเย่ียมบ&าน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
3.1 ประชุมครู  
3.2 จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอรkมการเย่ียมบLาน  
3.3 กำหนดเวลาและรูปแบบในการออกเย่ียมบLาน  
3.4 ครูทุกคนออกเย่ียมบLานตามโครงการ  
3.5 นำขLอมูลจากการเย่ียมบLานมาคัดกรองนักเรียน  
3.6 จัดกิจกรรมท่ีไดLคัดกรองนักเรียนใหLไดLรับการ สXงเสริม
และพัฒนาตXอยอด  
3.7. แกLไข ปmองกันปyญหาตามสภาพจริง  
3.9 ติดตามผล  
3.10 วัดผลประเมินผลและรายงานผล 

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ครูประจำช้ัน 

กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมวางแผนคณะครู แตXงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ผูLรับผิดชอบ 
1.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3 ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวL 
1.4 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผล 

ตลอดป̂การศึกษา 2565 ครูประจำช้ัน 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
5.1 ประชุมครู  
5.2 จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอรkมการเย่ียมบLาน  
5.3 กำหนดเวลาและรูปแบบในการออกเย่ียมบLาน  
5.4 ครูทุกคนออกเย่ียมบLานตามโครงการ  
5.5 นำขLอมูลจากการเย่ียมบLานมาคัดกรองนักเรียนท่ีมี
ฐานะยากจน 
5.6 ครูประจำช้ันถXายภาพท่ีอยูXอาศัยของนักเรียนท่ียากจน 
5.7 ครูประจำช้ันสXงขLอมูลนักเรียนยากจนเพ่ือคัดกรอง
นักเรียนใหLไดLรับทุน กองทุนเสทอภาพ 
5.8 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไดLรับทุน 

พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูประจำช้ัน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

5.9 ดำเนินการแจกทุนใหLนักเรียนยากจน 
กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมตามน&องกลับมาเรียน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
6.1 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะหk  
6.2 ตรวจสอบขLอมูล เด็กหลุดจากระบบฯ ท่ีไดLรับ จาก
หนXวยงานตLนสังกัดลงพ้ืนท่ีติดตามคLนหา โดยใชL Mobile 
Application “พานLองกลับมาเรียน” และเว็บไซตk 
https://dropout.edudev.in.th เปeนเคร่ืองมือในการ
ติดตาม และรายงานผล 
6.3 ประสานการดำเนินงานกับ หนXวยงานท่ีลงนาม MOU 
และภาคีเครือขXายท่ีเก่ียวขLอง ในทLองถ่ิน ในการติดตาม 
คLนหา ชXวยเหลือและสXงตXอ 
6.4 สรุป รายงานผล ใหLหนXวยงานตLนสังกัด 

ตลอดป̂การศึกษา 2565 ครูประจำช้ัน 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 3,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    3,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโฮมรูม 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดทำเอกสารบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

-    

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประชุมผู&ปกครอง 
1.1 คXาปmายไวนิลจัดกิจกรรมประชุมผูLปกครอง 
1.2 คXาอาหารวXางสำหรับผูLปกครองท่ีเขLารXวมประชุม 

1,000    

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเย่ียมบ&าน 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดทำเอกสารบันทึกเย่ียมบLานนักเรียน  

1,000    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 1,000    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดทำเอกสารบันทึกเวรยาม  
1.2 คXาอินเตอรkเน็ตเช่ือมตXอสัญญาณกลLองวงจรปpด
ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกองทุน     
เสมอภาคข้ันตอนการดำเนินงาน  
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดทำเอกสารแบบคัดกรองนักเรียนยากจน 

    

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมตามน&องกลับมาเรียน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
คQาใช&จQาย  
1.1 คXาจัดทำเอกสารบันทึกการติดตามนักเรียนกลับมา
เรียน 

    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. โรงเรียนจัดระบบดูแลชXวยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมผูLเรียนทุกคน 
2. ผูLปกครองพึงพอใจในกิจกรรมในระบบดูแล
ชXวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
3. นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะทุกคน ไดLรับ
การดูแลชXวยเหลือจากผูLปกครอง ครู และ
บุคคลท่ีเก่ียวขLอง อยXางท่ัวถึงตรงตามสภาพ
ปyญหา มีทักษะชีวิตท่ีดี ตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงคk 
4. ระบบดูแลชXวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพสามารถปmองกัน และแกLไข
ปyญหาใหLกับนักเรียนไดLอยXางเหมาะสม 

1. แบบรายงาน  
2. ตรวจสอบ เอกสาร/
รXองรอย 
3. สอบถาม 

1. แบบสัมภาษณk 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
3. แบบรายงานเย่ียมบLาน
นักเรียน 
4. แบบรายงานคัดกรอง
นักเรียนกองทุนเสมอภาค 
5. แบบรายงานโครงการ
ตามนLองกลับมาเรียน 
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7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการดำเนินงานระบบการดูแลชXวยเหลือนักเรียน อยXางเปeนระบบ 
และมี ความเข็มแข็ง  
  7.2 ครู นักเรียน ผูLปกครอง ชุมชน หนXวยงาน และองคkกรภายนอก มีสXวนรXวมและใหLความ 
รXวมมือในการดำเนินงานระบบการดูแลชXวยเหลือนักเรียน  

 7.3 นักเรียนโรงเรียนบLานโคกแปะทุกคน ไดLรับการชXวยเหลือดูแลอยXางรอบดLานตามระบบ 
การดูแลชXวยเหลือนักเรียน 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว) 

ครูชำนาญการ 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางมนนิภา แก&วล&วนล&วน) 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)......................... ............................. ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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โครงการ 
ฝ)ายบริหารงานวิชาการ 

ระดับปฐมวัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As
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ช่ือโครงการ     :  ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ&านโคกแปะ ระดับปฐมวัย 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  

ตัวบQงช้ีท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปíดโอกาสให&  
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 1,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกLไขเพิ่มเดิม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด6 
มาตรา 48 กำหนดใหLหนXวยงานตLนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหLมีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
ใหLถือวXาการประกันคุณภาพภายในเปeนสXวนหนื่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตLอง ดำเนินการอยXาง
ตXอเนื่อง และใหLมีการชัดทำรายงานประจำป^เสนอตXอหนXวยงานตLนสังกัดและหนXวยงานที่ เกี ่ยวขLองทุกป̂
การศึกษา ตังนั้น เพื่อใหLตอบสนองพระราชบัญญัติตังกลXาว งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝNายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรจึงไตLจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อดำเนินการประสานงานระบบ ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน โดยสXงเสริมใหLทุกฝNายเขLามามีสXวนรXวมในการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน และการจัดทำ
การประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปeนกรอบการดำเนินงาน ซํ่งผล จากการดำเนินงานตังกลXาวทำ
ใหLโรงเรียนทราบจุดเดXน จุดท่ีควรปรับปรุง และใชLเปeนแนวทางในการพัฒนา โรงเรียนในป̂การศึกษาตXอไป 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื ่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคลLองกับ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณkท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2.2 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานท่ี สถานศึกษากำหนด 
  2.3 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการชัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2.4 เพ่ือใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.5 เพ่ือใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีติดตามผลการดำเนินงานอยXางตXอเน่ือง 
  2.5 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีการจัดทำรายงานประเมินตนองประจำป^ นำผลการ
ประเมินไป ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย รLอยละ 
90 
  2) โรงเรียนบLานโคกแปะ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา รLอยละ 90 
  3) โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รLอยละ 90 
  4) โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รLอยละ 90 
  5) โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชL
วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอยXางตXอเน่ืองรLอยละ 90 
  6) โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการจัดทำรายงานการประจำป̂ประเมินคุณภาพภายใน รLอยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ มีกระบวนการบริหารและการจัดการดLานระบบบริหารคุณภาพที่เปpด
โอกาส ใหLผูLเก่ียวขLองทุกฝNายมีสXวนรXวม โดยผูLปกครองและผูLเก่ียวขLองทุกฝNายมีสXวนรXวมและจัดสXงรายงานผลการ 
ประเมินตนเองใหLหนXวยงานตLนสังกัด 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศนcภายในโรงเรียน  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1. วิเคราะหkปyญหา เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
3. กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
4. จัดทำแผนการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ดำเนินการตามแผน 
6. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
7. มีการติดตามผลการดำเนินงาน 
8. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำป̂ 
9. กำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา 
10. ประชุมสรุปผลการประเมินและนำผลการ  
11. ประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนามาตรฐานใน ป̂การศึกษา
ตXอไป 

 
 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565- 
มี.ค. 2566 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. 2566 
มี.ค. 2566 

 
 
นางภาสินี  ชินคำ 
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5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 1,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    1,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนcภายในโรงเรียน  
คQาใช&จQาย   
1.1 บำรุงซXอมแซม มุม หLองเรียน อาคาร เรียนอาคาร
ประกอบส่ิงแวดลLอม 
1.2 จัดซื ้อสื ่อที ่สXงเสริมพัฒนาการ พรLอมสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัดประสบการณkสำหรับเด็กปฐมวัย 

1,000   
 
 

 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. โรงเร ียนบLานโคกแปะมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษาที่สอดคลLองกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณk ท่ีสถานศึกษากำหนด  
2. โรงเรียนบLานโคกแปะ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3. โรงเร ียนบ Lานโคกแปะ ม ีการดำเน ินการตาม
แผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา 
4. โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการประเมิน และตรวจสอบ 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. โรงเรียนบLานโคกแปะมีติดตามผลการดำเนินงาน
อยXางตXอเน่ือง  
6. โรงเรียนบLานโคกแปะ มีการจัดทำรายงาน ประเมิน
ตนองประจำป^ นำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
7. โรงเรียนบLานโคกแปะ มีกระบวนการบริหารและ
การจัดการ ดLานระบบบริหารคุณภาพที่เปpดโอกาสใหL

ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบ 
เอกสาร 
สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม 

แบบประเมิน กิจกรรม 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

ผู Lเกี ่ยวขLองทุกฝNายมีสXวนรXวม โดยผู Lปกครองและ
ผูLเกี่ยวขLองทุกฝNายมีสXวนรXวมและจัดสXงรายงานผล การ
ประเมินตนเองใหLหนXวยงานตLนสังกัด 

7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
 7.1 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลLองกับ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณkท่ีสถานศึกษากำหนด 
 7.2 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานท่ี 
สถานศึกษากำหนด 
 7.3 เพ่ือใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการชัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.4 เพ่ือใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 7.5 เพ่ือใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีติดตามผลการดำเนินงานอยXางตXอเน่ือง 
 7.6 เพื่อใหLโรงเรียนบLานโคกแปะ มีการจัดทำรายงานประเมินตนองประจำป^ นำผลการประเมินไป 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 7.7 มีสื่อการเรียนรูLเชXน ของเลXนหนังสือนิทานสื่อจากธรรมชาติสื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ป^นปNายส่ือ 
เทคโนโลยี ส่ือเพ่ือการสืบเสาะหาความรูL 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางภาสินี ชินคำ) 

 ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

  (นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
 ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 

A:
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ช่ือโครงการ    :  โครงการพัฒนาการด&านสติปÑญญา สื ่อสารได& มีทักษะการคิดพื ้นฐานและ      

แสวงหาความรู& 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.4 มีพัฒนาการด&านสติปÑญญา  ส่ือสารได&  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู&ได&  
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 2,000 บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรฐานดLาน คุณภาพของเด็ก มีพัฒนาการดLานสติปyญญา สื่อสารไดLมีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรูL  โดยมุXงเนLนใหLเด็กสนทนา โตLตอบและเลXาเรื่อง ใหLผูLอื่นเขLาใจ ตั้งคำถาม ในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายามคLนหาคำตอบ อXานนิทานและเลXาเรื่องที่ตนอXานไดLเหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิด รวบ ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรkและวิทยาศาสตรk การคิดแกLปyญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่องงXายๆ ไดL สรLางสรรคkผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชXน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทXาทาง การเลXน
อิสระ เปeนดLน และใชLส่ือเทคโนโลยี เชXน แวXนขยาย แมXเหล็ก กลLองดิจิตอล เปeนตLน เปeนเคร่ืองมือในการเรียนรูL 
 
2. วัตถุประสงคc 
 2.1 เพื่อใหLเด็กสามารถสนทนาโตLตอบและเลXาเรื่องใหLผูLอื่นเขLาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายามดLนหาคำตอบ 
 2.2 เพ่ือใหLเด็กสามารถอXานนิทานและเลXาเร่ืองท่ีตนอXานไดLเหมาะสมกับวัย 
 2.3 เพื ่อใหLเด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรkและ
วิทยาศาสตรk การคิดแกLปyญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ืองงXายๆไดL 
 2.4 เพื ่อใหLเด็กสามารถสรLางสรรคkผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชXน งานศิลปะการ
เคล่ือนไหวทXาทาง การเลXนอิสระ 
          
3.เปjาหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 
              เด็กไมXนLอยกวXารLอยละ 90 เขLารXวมกิจกรรมและมีระดับความพึงพอใจในการพัฒนาดLาน
สติปyญญา ส่ือสารไดLมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูLไดL 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) รLอยละ 90 ของเด็กสามารถสนทนาโตLตอบและเลXาเรื่องใหLผูLอื่นเขLาใจ ตั้งคำถามในสิ่งท่ี



 139 
ตนเอง สนใจหรือสงสัย และพยายามคLนหาคำตอบ 
              3) รLอยละ 90 ของเด็กสามารถอXานนิทานและเลXาเร่ืองท่ีตนอXานไดLเหมาะสมกับวัย 
             4) รLอยละ 90 ของเด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรk 
และวิทยาศาสตรk การคิดแกLปyญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ืองงXายๆไดL 
              5) รLอยละ 90 ของเด็กสามารถสรLางสรรคkผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชXน งานศิลปะ 
การเคล่ือนไหวทXาทาง การเลXนอิสระ 
               6) รLอยละ 90 ของเด็กสามารถใชLสื่อเทคโนโลยี เชXน แวXนขยาย แมXเหล็ก กลLองดิจิตอล เปeนตLน 
เปeนเคร่ืองมือในการเรียนรูLและแสวงหาความรูLไดL 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมจินตคณิตสำหรับเด็กปฐมวัย 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    1.1 ว ิเคราะหkข Lอม ูลเพื ่อ วางแผนดำเนินการกำหนด
ยุทธศาสตรkการ ดำเนินการ 
    1.2 วางแผนการดำเนินงาน เตรียมเอกสารและอุปกรณk 
    1.3 ดำเนินการตามแผน/บันทึก ความกLาวหนLา 
    1.4 ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

2. กิจกรรมนิทานสQงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    2.1 ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
    2.2 เสนอโครงการ 
    2.3 วางแผนการประชุม แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    2.4 จัดซ้ือหนังสือนิทาน ประเภทตXาง ๆ 
    2.5 ชัดมุมหนังสือ 
    2.6 สรุปประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี ชินคำ 
 
  
  
 

3. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
     3.1 นำเสนอโครงการตXอผูLบริหารเพ่ือขออนุมัติ โครงการ 
     3.2 ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
     3.3 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     3.4 กำหนดตารางคำศัพทk 
    3.5 ดำเนินโครงการ 

ตลอดป^การศึกษา 
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

    3.6 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
4. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    4.1 ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
    4.2 เสนอโครงการ 
    4.3 วางแผนการประชุม แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    4.4 กำหนดตารางคำศัพทk 
    4.5 ดำเนินโครงการ 
    4.6 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

ตลอดป^การศึกษา 
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

5. กิจกรรมหนูน&อย นักวิทยาศาสตรc  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    5.1.ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
    5.2 เสนอโครงการ 
    5.3 วางแผนการประชุม แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    5.4 จัดซ้ือวัสดุทดลองตXางๆ (แวXนขยาย แมXเหล็ก ) 
    5.5 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

ตลอดป^การศึกษา 
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 2,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    2,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจินตคณิตสำหรับเด็กปฐมวัย 
คXาใชLจXาย จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณk 

500    

กิจกรรมที ่ 2 กิจกรรมนิทานสQงเสริมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
คXาใชLจXาย จัดซ้ือหนังสือนิทาน ประเภทตXาง ๆ 

1,000    
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช&สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ 
คXาใชLจXาย  
คXาวัสดุ/อุปกรณk 

-    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
คXาใชLจXาย  
คXาวัสดุ/อุปกรณk 

-    

กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมหนูน&อยนักวิทยาศาสตรc 
คXาใชLจXาย  
จัดซ้ือวัสดุทดลองตXาง ๆ  

500    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. เด็กปฐมวัย สามารถสนทนาโตLตอบ และเลXาเรื ่องใหL
ผูLอื่นเขLาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเอง สนใจหรือสงสัย และ 
พยายามคLนหาคำตอบไดL 
2. เด็กปฐมวัย สามารถอXานนิทาน และเลXาเรื่องที่ตนเอง
อXานไดL เหมาะสมกับวัยเด็กสามารถสรLางสรรคk ผลงาน
ตามความคิดและจิต นาการถXายทอดโดยการวาด ภาพ 
การเคล่ือนไหวทXาทาง การเลXนอิสระไดL 
3. เด็กปฐมวัยมีทักษะในการคิดคำนวณ ทางดLานการเรียน 
คณิตศาสตรk 
4. เด็กปฐมวัยสามารถคิดคำนวณการบวก และการลบไดL
อยXางรวดเร็ว ถูกตLอง 
5. เด็กปฐมวัยไดLรับการพัฒนาปรับปรุงและ 
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
6. เด็กปฐมวัยมีความรูL เก่ียวกับคำศัพทk 
ภาษาอังกฤษ 
7. เด ็กปฐมว ัยร Lอยละ 90 สามารถ โต Lตอบคำศ ัพทk 
ภาษาอังกฤษ 

ประเมิน 
สังเกต 
สอบถามบันทึก 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
แบบบันทึก 



 142 
ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

8. เด็กปฐมวัยมีทักษะในการฟyง พูด อXาน เขียน ภาษาไทย 
9. เด ็กปฐมว ัยร Lอยละ 100 ม ีความม ั ่นใจในการใชL  
ภาษาไทย 
10. เด็กปฐมวัยรูLความหมายของคำศัพทkภาษาไทยและ
ความรูLท่ี ไดLรับไปประยุกตkใชLใน ชีวิตประจำวันไดLถูกตLอง 
11.เด็กปฐมมีความสามารถในการคิด รวบ ยอด การคิด
เชิงเหตุผลทาง วิทยาศาสตรk การคิด 
แกLปyญหาและสามารถ ตัดสินใจในเร่ืองงXายๆไดL 
12.เด็กปฐมวัยสามารถใชLสื่อเทคโนโลยี เชXน แวXนขยาย 
แมXเหล็ก กลLองดิจิตอล เปeนตLน เปeน เครื ่องมือในการ
เรียนรูLและ แสวงหาความรูLไดL 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 เด็กปฐมวัยสามารถสนทนาโตLตอบและเลXาเรื่องใหLผูLอื่นเขLาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และพยายามดLนหาคำตอบ 
  7.2 เด็กปฐมวัยสามารถอXานนิทานและเลXาเร่ืองท่ีตนอXานไดLเหมาะสมกับวัย 
  7.3 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรkและ
วิทยาศาสตรk การคิดแกLปyญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ืองงXายๆไดL 
  7.4 เด็กปฐมวัยสามารถสรLางสรรคkผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชXน งานศิลปะการ
เคล่ือนไหวทXาทาง การเลXนอิสระ 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางภาสินี ชินคำ) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  สQงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด&าน 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารวิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวบQงช้ี 2.1 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 3,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  ผูLเรียนมีความแตกตXางกันในดLานตXาง ๆ เชXนทางรXางกาย สติปyญญา อารมณkและทางสังคม 
ประกอบท้ังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติพุทธศักราช2542 มาตรา 6 กลXาวไวLวXาการศึกษาตLอง เปeนไป
เพื ่อพัฒนาคนไทยใหLเปeนมนุษยkที ่สมบูรณkทั ้งรXางกาย สติปyญญา ความรู Lและคุณธรรม มีจริยธรรมและ 
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยูXรXวมกับผูLอื่นไดLอยXางมีความสุข และในมาตรา 12 การศึกษาตLองยึด 
หลักวXาผูLเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูLและพัฒนาตนเองไดLและถือวXาผูLเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการ จัด
การศึกษาจะตLองสXงเสริมใหLผูLเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
  ดังนั ้นจำเปeนอยXางยิ ่งที ่โรงเรียนจะตLองมีหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีความหลากหลายใหL
เหมาะสมกับ ผูLเรียนที่มีความหลากหลายเชXนกันเพื่อตอบสนองและพัฒนาผูLเรียนเปeนรายบุคคลตลอดท้ัง
กิจกรรมการ เรียนการสอนที่หลากหลายการผลิตสื่ออุปกรณkและการใชLสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยการวัดและ
ประเมินผล การเรียนตามสภาพจริงรXวมทั้งการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเขLาไวLในหลักสูตรสถานศึกษาดLวย
เปeนการ ตอบสนองแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื่อใหLสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุXน และสอดคลLองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
  2.2 เพื ่อใหLสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณkที ่เตรียมความพรLอมและไมXเรXงรัด
วิชาการ เนLน การเรียนรูL ผXานการเลXนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตLองการและความแตกตXางของเด็ก 
ปกติและกลุXมเปmาหมายเฉพาะ และสอดคลLองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทLองถ่ิน 
 
3. เปjาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  1) รLอยละ 90 ของเด็กมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดLานสอดคลLองกับบริบทของทLอง
ก๋ึน เชิงคุณภาพ 
  2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุXน และสอดคลLองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
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รLอยละ 90 
  3) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณkที่เตรียมความพรLอมและไมXเรXงรัดวิชาการXเนLน
การเรียนรูLผXานการเลXนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตLองการและความแตกตXางของเด็กปกติ และ
กลุXมเปmาหมายเฉพาะ และสอดคลLองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทLองถ่ิน 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ประชุมครูผูLสอนระดับปฐมวัยเพื่อวิเคราะหkปyญหาและอุปสรรค
ในการใชL หลักสูตรระดับปฐมวัย  
กำหนดทิศทาง วิธ ีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรรXวมกัน 
ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรการจัดปราบการณk 
จัดทำเปeนรูปเลXมหลักสูตรสถานศึกษา  
สรุปผลการดำเนินการ 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

2. การประเมินการใช&หลักสูตรสถานศึกษา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
รายงานผลการใชLหลักสูตร สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี ชินคำ 
 
 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 3,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    3,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช&จQาย
งบประมาณ 

ตอบ
แทน ใช&สอย วัสดุ 

1. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- เอกสารรูปเลXม  

1,500    

2. การประเมินการใชLหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  

1,500    
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. สถานศ ึกษาม ีหล ักส ูตรสถานศ ึกษาท่ี
ยืดหยุXน และสอดคลLองกับหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย 
2. สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณk
ที่ เตรียมความพรLอมและไมXเรXงรัด วิชาการ 
เนLนการเรียนรูL ผXานการ เลXนและการลงมือ
ปฏิบัติ 
ตอบสนองความตLองการและ ความแตกตXาง
ของเด็กปกติและ กลุXมเปmาหมายเฉพาะ และ 
สอดคลLองกับวิถีชีวิตของ ครอบครัว ชุมชน
และทLองถ่ิน 

1. ต ร ว จ ส อ บ ส ั ม ภ า ษ ณk
หลักสูตรตXาง ๆ 
2. ตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรูL 
3. สอบถามการสรุปผลการใชL 
หลักสูตร 
ต ร ว จ ส อ บ ห ล ั ก ฐ า น ก า ร
ประเมิน 

แบบสำรวจ แบบสัมภาษณk 
1. แบบประเมินคXา 
2. แบบประเมิน/สรุป 
3.แบบประเมิน/สรุป 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุXน และสอดคลLองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
      7.2 สถานศึกษาออกแบบการชัดประสบการณkที่เตรียมความพรLอมและไมXเรXงรัดวิชาการ เนLน 
การเรียนรูL ผXานการเลXนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตLองการและความแตกตXางของเด็ก ปกติและ
กลุXมเปmาหมายเฉพาะ และสอดคลLองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทLองถ่ิน 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางภาสินี ชินคำ) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)....................... ............................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 

¥:
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ช่ือโครงการ     :  การจัดประสบการณcท่ีเน&นเด็กเปqนสำคัญ ระดับปฐมวัย 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  วิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณcท่ีเน&นเด็กเปqนสำคัญ  
   ตัวบQงช้ีท่ี 3.1 -3.4 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ  : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 3,000  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดประสบการณkที่สXงเสริมใหLเด็กมีพัฒนาการทุกดLานอยXางสมดุลเต็มศักยภาพ สรLาง โอกาสใหLเด็ก
ไดLรับประสบการณkตรง เลXนและปฏิบัติอยXางมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อตXอการเรียนรูL ใชL สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการ
ชัดประสบการณkและพัฒนาเด็ก 
 จากความสำคัญของการจัดประสบการณkที่เนLนเด็กเปeนสำคัญ โรงเรียนจึงจัดทำโครงการการจัด 
ประสบการณkที่เนLนเด็กเปeนสำคัญขึ้นมา เพื่อเปeนวิธีการหนื่งท่ีสามารถพัฒนาเด็กใหLเปeนคนเกXง ดี และมี 
ความสุขในอนาคตตXอไป 
 
2. วัตถุประสงคc 
      2.1 เพ่ือใหLครูจัดประสบการณkท่ีสXงเสริมใหLเด็กมีพัฒนาการทุกดLานอยXางสมดุลเต็มศักยภาพ 
      2.2 เพ่ือใหLครูสรLางโอกาสใหLเด็กไดLรับประสบการณkตรง เลXนและปฏิบัติอยXางมีความสุข 
      2.3 เพ่ือใหLครูชัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตXอการเรียนรูL ใชLส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
     2.4 เพื่อใหLครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณkและพัฒนาเด็ก 
 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                1) ครูผูLสอนระดับช้ันปฐมวัยมีการจัดประสบการณkท่ีเนLนเด็กเปeนสำคัญรLอยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
               1) ครูจัดประสบการณkท่ีสXงเสริมใหLเด็กมีพัฒนาการทุกดLานอยXางสมดุลเต็มศักยภาพ 
               2) ครูสรLางโอกาสใหLเด็กไดLรับประสบการณkตรง เลXนและปฏิปNติอยXางมีความสุข 
               3) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตXอการเรียนรูL ใชLส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
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               4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณk 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทำแผนจัดประสบการณc  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนกิจกรรม 
1.2 ครูทุกคนศึกษาวิเคราะหk เน้ือหาหลักสูตรปฐมวัย 2560 
1.3ครูทุกคนวางแผนการ/กำหนดการสอน/จัดทำแผนการ
จัดการ ประสบการณk 
1.4 เก็บรวบรวมแผนการชัด ประสบการณkของครูแตXละคน 
สรุป และประเมินผล 

 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 

นางภาสินี  ชินคำ 

กิจกรรมท่ี 2 สร&างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประช ุมวางแผนการว ิ เคราะหk เน ื ้อหา การว ัดและ
ประเมินผล 
2.2 ศึกษาเอกสารการวัดและ ประเมินผล 
2.3 จัดเคร่ืองมือและประเมินผล 
2.4 เก็บช้ีนงาน 
2.5 สรุป และประเมินผล 

พฤษภาคม 2565 
 

นางภาสินี  ชินคำ 

กิจกรรมท่ี 3 เปíดบ&านอนุบาล (open house) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 เสนอโครงการตXอผูLบริหาร 
2.2 ประชุมวางแผนกีดำเนินงาน 
2.3 ดำเนินงาน 
2.4 สรุป และประเมินผล 

มี.ค. 2566 นางภาสินี  ชินคำ 
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5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 3,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    3,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมที ่ 1 จัดทำแผนจัด ประสบการณc 
คXาใชLจXาย   

-    

ก ิ จกรรมท ี ่  2  สร & า ง เคร ื ่ อ งม ื อว ั ดและ
ประเมินผล 
คXาใชLจXาย 

-    

กิจกรรมท่ี 3 เปíดบ&านอนุบาล (open house)
คXาใชLจXาย 

3,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ครูวิเคราะหkขLอมูลเด็กเปeนรายบุคคล 
2. คร ูจ ัดทำแผนการจ ัดประสบการณk จากการ
วิเคราะหk มาตรฐานคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคkใน
หลักสูตร สถานศึกษา 
3. ครูจัดกิจกรรมที่สXงเสริม พัฒนาการเด็กครบทุก 
ดLานทั้งดLานรXางกาย ดLานอารมณkจิตใจ ดLานสังคม และ
ดLานสติปyญญา 

ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

แบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 เด็กมีพัฒนาการทุกดLานอยXางสมดุลเต็มศักยภาพ 
  7.2 เด็กไดLรับประสบการณkตรง เลXนและปฏิบัติอยXางมีความสุข 
  7.3 เด็กไดLใชLส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
  7.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณkและพัฒนาเด็ก 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางภาสินี ชินคำ) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
 ครู 
 

(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 
(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hi



 150 
 
ช่ือโครงการ     :  โครงการหนูน&อยเรียนรู&สูQโลกกว&าง 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณcท่ีเน&นเด็กเปqนสำคัญ  
   ตัวบQงช้ีท่ี 3.1, 3.2, , 3.4 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ  : งบกิจกรรมพัฒนาผู&เรียน จำนวน 11,180 บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
  ดLวยสภาพปyจจุบันการเรียนการสอนไดLเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปeนยึดเด็กเปeนศูนยkกลางการ
เรียนรูL ผูLเรียนสามารถหาความรูLดLวยตนเองจากของจริง เพื่อใหLเด็กไดLกลLาคิด กลLาทำ นำไปสูXการตัดสินใจ และ
แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร โดยมีครูเปeนที่ปรึกษา โครงการหนูนLอยทXองโลกกวLางก็เปeนสXวนหนึ่งที่จะสXงเสริม
การเรียนรูLเพื่อใหLผูLเรียนไดLศึกษาจากของจริง และลงมือปฏิบัติเพื่อเปeนการปลูกฝyงใหLผูLเรียนอนุรักษkธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลLอม รวมถึงการปลูกฝyงคุณธรรม ดังน้ันจึงจัดใหLมีโครงการหนูนLอยทXองโลกกวLางเกิดข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพ่ือสXงเสริมพัฒนาการของผูLเรียน ไดLเรียนรูLนอกสถานท่ีจากสภาพแวดลLอมของจริง 
  2.2 เพ่ือสXงเสริมใหLผูLเรียนรูLจักอนุรักษkธรรมชาติ และส่ิงแวดลLอม ปลูกฝyงคุณธรรม จริยธรรม 
  2.3 เพ่ือเปpดโอกาสใหLผูLปกครอง หรือบุคลากรภายนอกมีสXวนรXวมในการใหLความรูLแกXผูLเรียน 
  2.4 เพ่ือสXงเสริมความสัมพันธkอันดีระหวXางผูLปกครอง และโรงเรียน 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  เด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนบLานโคกแปะ ระดับปฐมวัย รLอยละ 100  
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผูLเรียนระดับปฐมวัย เขLารXวมกิจกรรม และมีผลการดำเนินงานบรรลุเปmาหมาย 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 โครงการหนูนLอยเรียนรูLสูXโลกกวLาง 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู:บริหารโรงเรียน 

 
 
ก.ค. 2565 

นางภาสินี  ชินคำ 
 
นางภาสินี  ชินคำ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

2.2 ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการและแตDงต้ังผู:รับผิดชอบ 
2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ  
        - กิจกรรมทัศนศึกษาแหลXงเรียนรูL 
2.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.5 ปรับปรุง พัฒนา 
2.6 สรุปโครงการ/รายงานผลโครงการ 

 
 
ม .ค . 2565 - มี .ค . 
2566 
 
ระหวDางดำเนินการ 

ระหวDางดำเนินการ 

เม.ย 2566 

 
 
นางภาสินี  ชินคำ 
 
ผ ู L อ ำ น ว ย ก า ร
โรงเรียนนางภาสินี  
ชินคำ 
นางภาสินี  ชินคำ 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 11,180 บาท 
  งบฯกิจกรรมพัฒนาผูLเรียน    11,180 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมตาวิเศษ 
คXาใชLจXาย 
1. คXายานพาหนะ 
2. คXาเขLาชม 
3. คXาอาหาร 

11,180    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. รLอยละ 90 ผู Lเรียนมีความพึงพอการศึกษานอก
สถานท่ี  
2. รLอยละ 90 ผูLเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบLานโคก
แปะไดLรับความรูL ไดLรับประสบการณkจากการเรียนรูL
นอกสถานท่ี 

1.ประเมินความพึงพอใจ 
2.การส ังเกตพฤติกรรม
ของผูLเรียน 
 

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
2.แบบสังเกต 
 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
 7.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบLานโคกแปะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูLรXวมกันภายในสถานศึกษา ระหวXาง
สถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองคkกรท่ีเก่ียวขLอง  



 152 
 7.2 เพ่ือสXงเสริมใหLผูLเรียนรูLจักอนุรักษkธรรมชาติ และส่ิงแวดลLอม ปลูกฝyงคุณธรรม จริยธรรม 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางภาสินี ชินคำ) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
ครู 

 
(ลงช่ือ)......................... ............................. ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si
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ช่ือโครงการ     :  โครงการนักอนุรักษcน&อย 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 3 การชัดประสบการณcท่ีเน&นเด็กเปqนสำคัญ  
   ตัวบQงช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ  : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 3,000 บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดสิ่งแวดลLอมที่เหมาะสม มีความสำคัญอยXางยิ่งตXอพัฒนาการของผูLเรียน โดยเฉพาะการ
จัด สิ่งแวดลLอมในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเปeนสXวนหนึ่งของชุมชน ที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในการใหL 
ความรูL ปลูกฝyงลักษณะนิสัยตXาง ๆใหLผูLเรียน โดยมุXงใหLผูLเรียนนำประสบการณkที่ไดLจากโรงเรียนนำไปใชL ในการ
ดำรงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรLางสรรคk คิดเปeนทำเปeน แกLปyญหาตXาง ๆ ไดL วันหนึ่งๆ ผูLเรียนตLองใชLชีวิต อยูXใน
โรงเรียนไมXต่ำกวXา 8 ชั่วโมง นอกจากจะไดLรับความรูLจากบทเรียน ครูอาจารยk แลLว ผูLเรียนยังเรียนรูL จาก
สิ่งแวดลLอมรอบ ๆ ตัวอีกดLวย ดังนั้นสิ่งแวดลLอมในโรงเรียนจึงเปeนสิ่งสำคัญในการปลูกฝyงลักษณะนิสัยที่ดีใหLกับ
ผูLเรียน จะสXงผลใหLผูLเรียนเติบโตเปeนทรัพยากรมนุษยkที่มีคุณคXาในอนาคต  โรงเรียนบLานโนนเลียงกรุงเจริญใน
ระดับชั้นปฐมวัยจึงไดLจัดกิจกรรมในโครงการนักอนุรักษkนอยใหLเปeนโครงการตXอเนื่อง ใหLความรูLแกXผูLเรียนในการ
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ภายในหLองเรียน รูLจักเก็บของเลXนของใชLสXวนตัว ฝòกพฤติกรรมการ
ปฏิบัติในเรื่องลดปริมาณขยะโดยการคัด แยกขยะและนำกลับมาใชLใหมXเพื่อลดภาวะโลกรLอน ใชLทรัพยากรที่มี
อยูXใหLไดLประโยชนkสูงสุด รูLจักประหยัดน้ำประหยัดไฟ ปลูกและดูแลรักษาตLนไมLเพ่ือความรXมร่ืนสวยงาม  
 
2.  วัตถุประสงคc 
 1. เพ่ือใหLเด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลLอมในโรงเรียนไดL 
 2. เพ่ือสXงเสริมใหLเด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษkและพัฒนาส่ิงแวดลLอม  
 3. เพ่ือใหLเด็กมีสXวนรXวมในการอนุรักษkและพัฒนาส่ิงแวดลLอม 
3.  เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) เด็กปฐมวัยรLอยละ 80 ร ับรู Lค ุณคXาของสิ ่งแวดลLอมและผลกระทบที ่ เก ิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลLอม 
  2) เด็กปฐมวัยรLอยละ 80 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลLอมในโรงเรียนไดL 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
        เด็กปฐมวัยโรงเรียนบLานโคกแปะ รู LคุณคXาของสิ ่งแวดลLอมและผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลLอม 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมตาวิเศษ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ศึกษาสภาพปyจจุบัน ปyญหาและความตLองการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
2.4 สรุปผล/ประเมินผล 
2.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2.6 ประเมินโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางภาสินี  ชินคำ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมต&นไม&ของหนู 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 เสนอโครงการตXอผูLบริหาร 
2.2 ประชุมวางแผนกีดำเนินงาน 
2.3 ดำเนินงาน 
2.4 สรุป และประเมินผล 

มี.ค. 2566 นางภาสินี  ชินคำ 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมรณรงคcปíดน้ำไฟทุกคร้ังหลังการใช& 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ศึกษาสภาพปyจจุบัน ปyญหาและความตLองการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
2.4 สรุปผล/ประเมินผล 
2.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2.6 ประเมินโครงการ 

 นางภาสินี  ชินคำ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมห&องเรียนสีเขียว 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ศึกษาสภาพปyจจุบัน ปyญหาและความตLองการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 

 นางภาสินี  ชินคำ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

2.4 สรุปผล/ประเมินผล 
2.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2.6 ประเมินโครงการ 

 
5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 3,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    3,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 
  

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมตาวิเศษ 
คXาใชLจXาย 

-   
 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมต&นไม&ของหนู 
คXาใชLจXาย 

1,000    

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงคcปíดน้ำไฟทุก
คร้ังหลังการใช& 
คXาใชLจXาย 

-    

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมห&องเรียนสีเขียว 
คXาใชLจXาย 

2,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.เด็กปฐมวัยรLอยละ 80 รับรูLคุณคXาของสิ่งแวดลLอม
และผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลLอม 
2. เด็กปฐมวัยรLอยละ 80สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดลLอมในโรงเรียนไดL 

การสังเกตพฤติกรรมของ
ผูLเรียน 

แบบสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
 7.1 เพ่ือใหLเด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลLอมในโรงเรียนไดL 
 7.2 เพ่ือสXงเสริมใหLเด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษkและพัฒนาส่ิงแวดลLอม  
 7.3 เพ่ือใหLเด็กมีสXวนรXวมในการอนุรักษkและพัฒนาส่ิงแวดลLอม 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชราภรณc โคตรศรีวงศc) 
ครูผู&ชQวย 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

  (นางสาวณัฏฐc บัวผัน) 
   ครู 

 
(ลงช่ือ)......................... ............................. ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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โครงการ 
ฝ)ายบริหารงานบุคคล 

ระดับปฐมวยั 
 
 

 
 
 

Has
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ช่ือโครงการ     :  สQงเสริมให&ครูมีความเช่ียวชาญด&านการจัดประสบการณc 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  วิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการชัดการ  
   ตัวบQงช้ีท่ี 2.3 สQงเสริมให&ครูมีความเช่ียวชาญด&านการจัด ประสบการณc 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 3,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปyจจุบันไดLมีการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูLเพื่อใหLผูLเรียนเปeนคนเกXง 
ดี มีสุข ตามเจตนารมณkของพระราชบัญญัติการการศึกษาแหXงชาติพ .ศ.2542 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบทาง 
การศึกษาจึงเปeนสXวนสำคัญที่ทำใหLการปฏิรูปการศึกษาสำเร็จตามเจตนา หากบุคลากรไมXไดLรับการพัฒนาใหL มี
สมรรถนะแลLว การปฏิรูปคงไมXเปeนผลสำเร็จ  
  ดังนั้นสถานศึกษาจะตLองสรLางความตระหนัก กระตุLนใหL บุคลากร ครูมีการพัฒนาอยXาง
ตXอเนื่อง โดยการประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาตXอ การนิเทศการทำงาน เปeนทีม ตลอดจนถึงการชXวยเหลือ
กันของคณะครู เพื่อที่จะทำใหLครูมีความรูLความสามารถและประสบการณk มาใชLใหLเกิดประโยชนkตXอเด็ก 
สถานศึกษา และตนเอง 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื ่อใหLครูไดLรับการพัฒนาใหLมีความรู Lความสามารถในการวิเคราะหkและออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 
  2.2 เพ่ือใหLครูมีทักษะในการจัดประสบการณkและการประเมินพัฒนาการเด็ก 
   2.3 เพื่อใหLครูสามารถใชLประสบการณkสำคัญในการออกแบบการชัดกิจกรรมมีการสังเกตและ
ประเมิน พัฒนาการเด็กเปeนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธkท่ีดีกับเด็ก และครอบครัว
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3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1) สถานศึกษาสXงเสริมใหLครูมีความเช่ียวชาญดLานการจัดประสบการณk  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูไดLรับการพัฒนาใหLมีความรูLความสามารถในการวิเคราะหkและออกแบบหลักสูตร 
สถานศึกษา 
                 2) ครูมีทักษะในการจัดประสบการณkและการประเมินพัฒนาการเด็ก 
                 3) ครูสามารถใชLประสบการณkสำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเปeนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธkท่ีดีกับเด็ก และครอบครัว 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1. วิเคราะหkและออกแบบ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
2. ประช ุมช ี ้แจงการว ิ เคราะห kและ ออกแบบหลักส ูตร
สถานศึกษา 
3. จัดประสบการณkและการ ประเมินพัฒนาการเด็ก 
4. ออกแบบการช ัดก ิจกรรมมีการ ส ังเกตและประเมิน
พัฒนาการ เด็กเปeนรายบุคคล มีปฏึสัมพันธkที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว  
5. สรุปผลการดำเนินการ 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

 
55. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 3,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    3,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 

ก ิ จกรรม  ส Q ง เสร ิมให &คร ูม ี ความ
เช่ียวชาญด&านการจัดประสบการณc 
คXาใชLจXาย  
1.1 จัดหาส่ือและอุปกรณk 

3,000   
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

1. สถานศึกษาสXงเสริมใหLครูมี ความเชี่ยวชาญดLานการ
จัดประสบการณk 
2. ครูไดLรับการพัฒนาใหLมีความรูLความสามารถ ในการ
วิเคราะหkและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ครูมีทักษะในการจัดประสบการณkและการ ประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
4. ครูสามารถใชLประสบการณkสำคัญในการ ออกแบบ
การชัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมิน พัฒนาการ
เด็กเปeนรายบุคคล มีปฏึส ัมพันธkท ี ่ด ีก ับเด็กและ
ครอบครัว 

1 .ต ร ว จ ส อ บ แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรูL 

1. แบบสำรวจ 
2. แบบรายงาน/
แผนการ จัดการ
ประสบการณk 
 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ครูไดLรับการพัฒนาใหLมีความรูLความสามารถในการวิเคราะหkและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 
  7.2 ครูมีทักษะในการจัดประสบการณkและการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  7.3 ครูสามารถใชLประสบการณkสำคัญในการออกแบบการชัดกิจกรรมมีการสังเกตและ
ประเมิน พัฒนาการเด็กเปeนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธkท่ีดีกับเด็กและครอบครัว 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางภาสินี ชินคำ) 

ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 
ครู 

 
(ลงช่ือ).......................... ............................ ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  สQงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการครูให&เพียงพอกับช้ันเรียน 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  วิชาการ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการชัดการ 
   ตัวบQงช้ีท่ี 2.2 จัดครูให&เพียงพอกับช้ันเรียน 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ  : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 1,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปyจจุบันไดLมีการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูLเพื่อใหLผูLเรียนเปeนคนเกXง ดี มี
สุข ตามเจตนารมณkของพระราชบัญญัติการการศึกษาแหXงชาติพ .ศ.2542 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบทาง 
การศึกษาจึงเปeนสXวนสำคัญที่ทำใหLการปฏิรูปการศึกษาสำเร็จตามเจตนา หากบุคลากรไมXไดLรับการพัฒนา
ใหL มีสมรรถนะแลLว การปฏิรูปคงไมXเปeนผลสำเร็จ ดังนั้นสถานศึกษาจะตLองสรLางความตระหนัก กระตุLนใหL 
บุคลากรมีการพัฒนาอยXางตXอเนื่อง โดยการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาตXอ การนิเทศ การทำงานเปeน 
ทีม ตลอดจนถึงการชXวยเหลือกันของคณะครู เพื่อที่จะทำใหLครูมีความรูLความสามารถและประสบการณkมา 
ใชLใหLเกิดประโยชนkตXอผูLเรียน สถานศึกษา และตนเอง 
 
2. วัตถุประสงคc 
     2.1 เพ่ือใหLครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
     2.2 เพ่ือใหLครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป 
     2.3 เพ่ือใหLครูสอนตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
 2.4 เพื่อใหLครูมีการแสวงหาความรูLและเทคนิควิธีการใหมX ๆรับฟyงความคิดเห็นใจกวLางและยอมรับ
การ เปล่ียนแปลง 
 2.5 เพ่ือใหLสถานศึกษามีจำนวนครูเพียงพอ 
 
3.เปjาหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
       1) สถานศึกษาจัดครูใหLเหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษา 
ปฐมวัยหรือผXานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยXางพอเพียงกับช้ันเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       2) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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       3) ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป 
  4) ครูรLอยละ 90 สอนตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
      5) ครูรLอยละ90มีการแสวงหาความรูLและเทคนิควิธีการใหมXๆรับฟyงความคิดเห็นใจกวLาง
และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
       6) สถานศึกษามีจำนวนครูเพียงพออยูXในระดับดี 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 นิเทศภายใน 
วิธีดำเนินการ 
1.1 กำหนดตารางการนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของ 
บุคลากรแบบกัลยาณมิตร 
1.2 รายงานผลการนิเทศตXอท่ี ประชุม 
1.3 นำผลท่ีไดLมาจัดการสXงเสริม และพัฒนา 
1.4 สรุปผลการดำเนินการ 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาครูปฐมวัย 
วิธีดำเนินการ 
2.1 สำรวจหัวขLอการประชุม อบรม สัมมนา ตามความ 
ตLองการของคณะครู 
2.2 สXงคณะครูเขLารับการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามท่ี
ตLองการรXวมกับ สถาบันอ่ืน 
2.3 ใหLคณะครูเขียนรายงานการ ประชุม อบรม สัมมนา 
2.4 เผยแพรXความรูLท่ีครูไดLรับ จากการประชุม อบรม สัมมนา
ใหLเพื่อนครูไดL ทราบ และนำไปใชLในการ จัดการเรียนการ
สอนตลอดป̂การศึกษา 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี ชินคำ 
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5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 1,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    1,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 นิเทศภายใน 
คXาใชLจXาย   

    

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาครูปฐมวัย 
คXาใชLจXาย 

1,000    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.ครูม ีค ุณธรรมจริยธรรม และปฏิบ ัต ิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
ข้ึนไป 
3.ครูสอนตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
4.ครูมีการแสวงหาความรูLและเทคนิควิธีการใหมXๆ 
รับฟyง ความคิดเห็นและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
5.สถานศึกษามีจำนวนครูเพียงพอ 
ครูไดLรับความชXวยเหลือซ่ึงกันและกันจากเพ่ือนครู 

1. การสำรวจ 
2. การสำรวจ 
3. การตรวจสอบรายงาน 
ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  อ บ ร ม 
สัมมนา 

1. สมุดนันทึกความดี 
2. แบบสำรวจ 
3. แบบสำรวจ 
4 .  แ บ บ ร า ย ง า น /
แผนการ 
จัดการเรียนรูL 
5. แผนอัตรากำลังครู 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ครูไดLรับการพัฒนาใหLมีสมรรถนะตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  7.2 สถานศึกษามีจำนวนครูเพียงพอและสอนตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
  7.3 สถานศึกษามีจำนวนครูเพียงพอ 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
  (นางภาสินี ชินคำ) 

   ครู 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นายบุญญาพงษc ดวงมาลยc) 
    ครู 

 
(ลงช่ือ)............................ .......................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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โครงการ 
ฝ)ายบริหารงานงบประมาณ 

ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
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ช่ือโครงการ     :  สQงเสริมการจัดสภาพแวดล&อมและสื่อเพื่อการเรียนรู&อยQางปลอดภัยและ
เพียงพอ 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ : บริหารงานงบประมาณ 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวบQงช้ีท่ี 2.4  
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 20,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติพุทธศักราช2542 หมวด4 มาตรา 22-30 ไดLจัด
การศึกษาสรุป ไดLวXาการจัดการศึกษาตLองยึดหลักวXาเด็กทุกคนมีความสามารถเรียนรูLพัฒนาตนเองไดLจึงตLอง
สXงเสริมใหL เด็ก สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เด็กไดLเรียนรูLจากประสบการณkจริง ครูตLอง
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลLอมและสื่อเพื่อสรLางการเรียนรูLการจัดการจากประสบการณkจริง ครูตLองจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลLอมและสื่อเพื่อสรLางการเรียนรูLเสริมการจัดการแหลXงเรียนรูLตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มี
การวัดและประเมินผลอยXางเหมาะสม จัดสภาพแวดลLอมภายในภายนอกหLองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
สXงเสริมใหLเกิด การเรียนรูLเปeนรายบุคคลและกลุXม เลXนแบบรXวมมือรXวมใจ มีมุมประสบการณkหลากหลาย มี 
ส่ือการเรียนรูL เชXน ของเลXนหนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุด ลอดป̂นปNายส่ือเทคโนโลยี ส่ือ
เพ่ือการสืบเสาะหาความรูLใหLแกXเด็กเพ่ือการเรียนรูLอยXางปลอดภัยและเพียงพอ 
 
2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพ่ือใหLมีการจัดสภาพแวดลLอมภายในและภายนอกหLองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย 
      2.2 เพ่ือใหLมีการสXงเสริมใหLเกิด การเรียนรูLเปeนรายบุคคลและกลุXม เลXนแบบรXวมมือรXวมใจ 
       2.3 เพ่ือใหLมีมุมประสบการณkหลากหลาย 
       2.4 เพื่อใหLมีสื่อการเรียนรูL เชXน ของเลXนหนังสือนิทานสื่อจากธรรมชาติสื่อสำหรับเด็กมุด 
ลอด ป̂นปNาย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพ่ือการสืบเสาะหาความรูL 
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3. เปjาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษาสXงเสริมจัดสภาพแวดลLอมและสื่อเพื ่อการเรียนรู LอยXางปลอดภัย และ
เพียงพอ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนมีการชัดสภาพแวดลLอมภายในและภายนอกหLองเรียนที ่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย 
  2) การสXงเสริมใหLเกิด การเรียนรูLเปeนรายบุคคลและกลุXม เลXนแบบรXวมมือรXวมใจ 
  3) มีมุมประสบการณkหลากหลาย 
  4) มีสื่อการเรียนรูL เชXน ของเลXน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด 
ป̂นปNาย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพ่ือการสืบเสาะหาความรูL 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนkภายในโรงเรียน  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมช้ีแจง รับทราบปyญหา 
2.พัฒนาปรับปรุง บำรุงซXอมแซม มุม หLองเรียน อาคาร เรียน
อาคารประกอบส่ิงแวดลLอม และบริเวณตลอดจนพัฒนา
จัดหา ส่ิงอำนวยความสะดวก(ส่ือ ตXาง ๆ) 
3.ผูLบริหารนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การ ปฏิบัติงาน 
4.สรุป และรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 
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5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 20,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    20,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
ก ิจกรรม ปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน cภายใน
โรงเรียน คQาใช&จQาย   
1.1 บำรุงซXอมแซม มุม หLองเรียน อาคาร 
เรียนอาคารประกอบส่ึงแวดลLอม 
1.2 จัดซื้อสื่อที่สXงเสสริมพัฒนาการ พรLอม
ส ิ ่ ง อ ำน วยคว ามสะดวก ในก า ร จั ด
ประสบการณkสำหรับเด็กปฐมวัย 

20,000   
 
 

 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. สถานศึกษาสXงเสริมจัดสภาพแวดลLอมและ สื่อเพ่ือ
การเรียนรูLอยXางปลอดภัยและเพียงพอ 
2. ม ีการช ัดสภาพแวดล Lอมภายในและภายนอก 
หLองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย 
3. มีสภาพแวดลLอมที่สXงเสริมใหLเกิด การเรียนรูLเปeน
รายบุคคล และกลุXม เลXนแบบรXวมมือรXวมใจ 
4. มีมุมประสบการณkหลากหลาย 
5. มีสื่อการเรียนรูL เชXน ของเลXน หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติสื่อสำหรับเด็กมุดลอด ป̂นปNายสื่อ เทคโนโลยี 
ส่ือเพ่ือการสืบเสาะหาความรูL 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการของผูLเรียน
ปฐมวัยโรงเรียนบLาน
โคกแปะ 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบLานโคกแปะ 
ดLานสังคม 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
  7.1 ใหLมีการจัดสภาพแวดลLอมภายในและภายนอกหLองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย 
  7.2 มีการสXงเสริมใหLเกิด การเรียนรูLเปeนรายบุคคลและกลุXม เลXนแบบรXวมมือรXวมใจ 
  7.3 มีมุมประสบการณkหลากหลาย 
  7.4 มีส่ือการเรียนรูLเชXน ของเลXนหนังสือนิทานส่ือจากธรรมชาติส่ือสำหรับเด็กมุด ลอด ป̂น
ปNาย ส่ือ เทคโนโลยี ส่ือเพ่ือการสืบเสาะหาความรูL 
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(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชราภรณc โคตรศรีวงศc) 
ครูผู&ชQวย 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 
                  (นายวรวิทยc วังโสม) 

ครูชำนาญการ 
 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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โครงการ 

ฝ)ายบริหารงานทั่วไป 
ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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ช่ือโครงการ     :  สQงเสริมพัฒนาการด&านรQางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ 
   ปลอดภัยของตนเอง 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีการพัฒนาด&านรQางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได& 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน 3,000 บาท      

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติ(ฉบับที ่ 2) พุทธศักราช2545 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2561 ไดLประกาศมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
เพื่อเปeนหลักในการบริหารจัดการเรียนรูLสำหรับผูLเรียนระดับปฐมวัย ในมาตรฐานที่ 1 ไดLกลXาวถึงคุณภาพ
ของเด็ก ในดLานการมีพัฒนาการดLานรXางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยในตนเอง  
สอดคลLองกับจุดมุXงหมายหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ป^ มุXงสXงเสริมใหLเด็กมี
รXางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี มีพัฒนาดLานรXางกาย ประกอบดLวย 2 มาตรฐาน 
ประกอบดLวย รXางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี และมีกลLามเนื้อใหญXและกลLามเนื้อเล็กแข็งแรง 
ใชLไดLอยXางคลXองแคลXวและประสานสัมพันธkกัน และนโยบายและจุดเนLนกระทรวงศึกษาธิการ ป^งบประมาณ 
2565 ไดLใหLความสำคัญแกXการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อมุXงเนLนใหLผูLเรียนสามารถเขLาใจและเรียนรูL
อยXางมีความสุข และพัฒนาความเปeนมนุษยkท่ีสมบูรณk 
  โรงเรียนบLานโคกแปะ ไดLเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กใหLมีพัฒนาการสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตซึ่งสิ่งสำคัญและจำเปeนสำหรับทุกชีวิต การที่จะดำรงชีวิตอยูXอยXางปกติคือการทำใหL
รXางกายแข็งแรง สมบูรณk จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังท้ังตนเองและผูLอ่ืน ผูLท่ีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี จะปฏิบัติหนLาท่ีประจำวันท้ังดLานการเรียนหรือการทำงานเปeนไปดLวยดี มีประสิทธิภาพ การท่ี
เด็กเกิดความรูLสึกวXาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนมีความปกติและสมบูรณkดีก็จะสXงผลใหLมีความสุข 
ในทางตรงขLามหากสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนผิดปกติหรือไมXสมบูรณk ก็จะมีความทุกขk การรูLจัก
บำรุงรักษาและสXงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเปeนสิ่งที่จำเปeนสำหรับชีวิตของทุกคน ในปyจจุบันเปeนท่ี
ยอมรับวXา การรูLจักดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตน้ันเปeนสิ่งสำคัญอยXางยิ่งที่จะชXวยสXงเสริมใหLชีวิตอยูXไดL 
ดLวยความสุขสมบูรณkและมีคุณภาพที่ดี โรงเรียนบLานโคกแปะจึงไดLจัดสXงเสริมพัฒนาการดLานรXางกาย 
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แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาใหLเด็กเกิดผลดัง
ความมุXงหวังขLางตLนน้ัน 

2. วัตถุประสงคc 
  2.1 เพื่อใหLเด็กมีน้ำหนัก สXวนสูงเปeนไปตามเกณฑkมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
  2.2 เพื่อใหLเด็กสามารถเคลื่อนไหวรXางกายคลXองแคลXว ทรงตัวไดLดี ใชLมือและตาประสาน
สัมพันธkไดLดี ผXานเกณฑkในระดับดีข้ึน 
  2.3 เพื่อใหLเด็กที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสXวนตนและปฏิบัติจนเปeนนิสัย ผXาน
เกณฑkในระดับดีข้ึน 
  2.4 เพื่อใหLเด็กที่ปฏิบัติตนตามขLอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ตXอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลLอม และสถานการณkที่เสี่ยงดันตรายผXานเกณฑkใน ระดับ
ดีข้ึน 
3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) รLอยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการดLานรXางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองไดL 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) รLอยละ 90 ของเด็กมีน้ำหนัก สXวนสูงเปeนไปตามเกณฑkมาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
  2) รLอยละ 90 ของเด็กสามารถเคลื่อนไหวรXางกายคลXองแคลXว ทรงตัวไดLดี ใชLมือและตา
ประสานสัมพันธkไดL ผXานเกณฑkในระดับดีข้ึน 
  3) รLอยละ 90 ของเด็กที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสXวนตนและปฏิบัติจนเปeนนิสัย
ผXาน เกณฑkในระดับดีข้ึน 
  4) รLอยละ 90 ของเด็กท่ีปฏิบัติตนตามขLอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เสี่ยงตXอ โรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลLอม และสถานการณkที่เสี่ยงอันตรายผXานเกณฑk ใน
ระดับดีข้ึน 
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมหนูน&อยอนามัยดี 
 ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 นำเสนอโครงการตXอผูLบริหารเพ่ือขออนุมัติ โครงการ 
1.2 ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
1.3 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.4 ประเมินผลการดำเนิน โครงการ 
1.5 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

2. กิจกรรมแอโรบิกยามเช&า  
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 นำเสนอโครงการตXอ 
ผูLบริหารเพ่ือขออนุมัติ โครงการ 
2.2 ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
2.3 แตXงต้ังคณะกรรมการ  
2.4.ประเมินผลการดำเนิน โครงการ 
2.5 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

 
ตลอดป^การศึกษา 
2565 

 
นางภาสินี ชินคำ 
 
  
  
 

3. อาหารเสริม (นม) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 นำเสนอโครงการตXอ ผูLบริหารเพ่ือขออนุมัติ โครงการ 
3.2 ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
3.3 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.4 ประเมินผลการดำเนิน โครงการ 
3.5 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

ตลอดป^การศึกษา 
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 
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5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 3,000 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    3,000 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมหนูน&อยอนามัยดี  
คXาใชLจXาย  
1.1 ชั ่งน้ำหนัก  /วัดสXวนสูง  ทดสอบ
สมรรถภาพ 

1,000   
 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแอโรบิกยามเช&า 
คXาใชLจXาย  
2.1 คXาจัดซ้ืออุปกรณkเคร่ืองเลXน 

2,000    
 
 

กิจกรรมท่ี 3 อาหารเสริม(นม) 
คXาใชLจXาย  

 - - - 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1) รLอยละของเด็กมีพัฒนาการดLานรXางกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองไดL 
2) รLอยละของเด็กมีน้ำหนัก สXวนสูงเปeนไปตามเกณฑk
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
3) ร Lอยละของเด ็กสามารถเคล ื ่อนไหวร Xางกาย
คลXองแคลXว ทรงตัวไดLดี ใชLมือและตาประสานสัมพันธk
ไดLผXานเกณฑkในระดับดีข้ึน 
4) รLอยละของเด็กที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
สXวนตนและปฏิบัติจนเปeนนิสัยผXาน เกณฑkในระดับดี
ข้ึน 
5) รLอยละของเด็กที่ปฏิบัติตนตามขLอตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตXอ โรค สิ่งเสพ

1. ประเมิน 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณk สอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสอบถาม 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
ต ิด และระว ังภ ัยจากบ ุคคล ส ิ ่ งแวดล Lอม และ
สถานการณkท่ีเส่ียงอันตรายผXานเกณฑk ในระดับดีข้ึน 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
            7.1 เด็กปฐมวัยมีน้ำหนัก สXวนสูงเปeนไปตามเกณฑkมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
             7.2 เด็กปฐมวัยเคลื่อนไหวรXางกายอยXางคลXองแคลXว ทรงตัวไดLดี ใชLมือและตาประสาน
สัมพันธkไดLดี ผXานเกณฑkในระดับดีข้ึน 
            7.3 เด็กปฐมวัยสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสXวนตนและปฏิบัติจนเปeนนิสัยผXาน
เกณฑk ในระดับดีข้ึน 
            7.4 เด็กปฐมวัยปฏิบัติตนตามขLอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตXอ
โรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลLอม และสถานการณkที่เสี่ยงดันตรายผXานเกณฑkใน ระดับดี
ข้ึน 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 
(นางสาวพัชราภรณc โคตรศรีวงศc) 

ครูผู&ชQวย 
 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นายวรวิทยc วังโสม) 
ครูชำนาญการ 

 
(ลงช่ือ)...................................................... ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 
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ช่ือโครงการ     :  สQงเสริมพัฒนาการด&านอารมณc จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณcได& 
แผนงานท่ีรับผิดชอบ :  บริหารท่ัวไป 
สอดคล&องมาตรฐาน   :  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
   ตัวบQงช้ีท่ี 1.2 มีพัฒนาการด&านอารมณcจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณcได& 
สนองจุดเน&นกระทรวง  :  จุดเน&นกระทรวงศึกษาธิการ ข&อท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู&รับผิดชอบโครงการ  :  นางภาสินี  ชินคำ 
ลักษณะโครงการ   £  โครงการใหมQ R    โครงการตQอเน่ือง £  อ่ืน ๆ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดป<การศึกษา   2565 
งบประมาณ   : งบอุดหนุนการศึกษา  จำนวน  5,200   บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยkหรือ พัฒนา “คน” เปeนกระบวนการตXอเนื ่องตลอดชีวิต
นับตั้งแตXอยูXในครรภkมารดาสูXวัยเด็ก วัยรุXน วัยทำงาน และวัยชรา โดยเฉพาะอยXางยิ่งในชXวงวัยเด็กเปeนวัยท่ี
จะตLองไดLรับการ ปลูกฝyงสรLางคุณคXาใหLกับตนเองและเห็นคุณคXาของผูLอื่นในการอยูXรXวมกัน โดยใหLไดLรับการ
พัฒนาทางดLาน อารมณk สังคม สติปyญญาและจิตใจ 
  การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูLใหLบรรลุตามวัตถุประสงคkที่กำหนดไวLนั้น เด็กปฐมวัย
ตLองมีความ พรLอมของ พัฒนาการทั้ง 4 ดLาน คือ ดLานรXางกาย ดLานอารมณk-จิตใจ ดLานสังคม และดLาน
สติปyญญา เพื่อเด็ก ปฐมวัยจะไดLเปeนแบบอยXางที่ดีแกXเด็กปฐมวัยดLวยกัน และประชาชนในทLองถ๋ึน และมุXง
ใหLเด็กปฐมวัยไดLรับ การเรียนรูLจากประสบการณkจริง ปฏิบัติจริง และเกิดความพรLอมทั้ง 4 ดLานดังกลXาว จึง
จำเปeนอยXางยิ่งที่ตLองมี โครงการสXงเสริมพัฒนาการดLานอารมณkจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณkไดL
ของเด็กปฐมวัยข้ึน 

2. วัตถุประสงคc 
 2.1 เพ่ือใหLเด็กมีความรXาเริงแจXมใส แสดงอารมณkความรูLสึกไดLเหมาะสม 
 2.2 เพื่อใหLเด็กรูLจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน 
ของตนเองและผูLอ่ืนไดL 
 2.3 เพ่ือใหLเด็กมีจิตสำนึกและคXานิยมท่ีดี มีความม่ันใจ กลLาพูด กลLาแสดงออก 
 2.4 เพ่ือใหLเด็กรูLจักชXวยเหลือแบXงปyน เคารพสิทธิ รูLหนLาที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยkสุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2.5 เพ่ือใหLเด็กรูLสึกช่ืนชม และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
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3. เปjาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  รLอยละ 90 ของเด็กระดับปฐมวัย มีพัฒนาการดLานอารมณkจิตใจ ควบคุมและ 
แสดงออกทางอารมณkไดL 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) เด็กรLอยละ 90 มีความรXาเริงแจXมใส แสดงอารมณkความรูLสึกไดLเหมาะสม 
  2) เด็กรLอยละ 90 รูLจักยับย้ังช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ 
และ ผลงานของตนเองและผูLอ่ืนไดL 
  3) เด็กรLอยละ 90 มีจิตสำนึกและคXานิยมท่ีดี มีความม่ันใจ กลLาพูด กลLาแสดงออก 
  4) เด็กรLอยละ 90รูLจักชXวยเหลือแบXงปyน เคารพสิทธิรู LหนLาที่รับผิดชอบอดทนอดกล้ัน
ซ่ือสัตยkสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
               5) เด็กรLอยละ 90 รูLสึกช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมบัณฑิตน&อย 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมช้ีแจLงวัตถุประสงคkของโครงการ 
1.2 เสนอโครงการตXอผูLบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมิติโครงการ 
1.4 ประชุมบุคลากรเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
1.6 แตXงต้ังคณะทำงานรับผิดชอบในแตXละกิจกรรม 
1.7 ดำเนินกิจกรรม 
1.8 ประเมินผลการดำเนินงาน 
1.9 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ตลอดป^การศึกษา
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 

2. กิจกรรมลีลาโชวc 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3.2 ประชุมวางแผนช้ีแจงรายละเอียด 
3.3 แตXงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.5 ประชาสัมพันธkการจัดกิจกรรมโครงการ 
3.6 ดำเนินงานตามโครงการ 
3.7 สรุปประเมินผล 

ตลอดป^การศึกษา 
2565 

นางภาสินี  ชินคำ 
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5. งบประมาณ  
 5.1 รวมท้ังหมด 5,200 บาท 
  งบฯอุดหนุนรายหัว    5,200 บาท  
 5.2 คQาใช&จQายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช&จQายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช&สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมบัณฑิตน&อย  
คQาใช&จQาย  
จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณk 

3,000   
 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมลีลาโชวc 
คQาใช&จQาย  
จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณk 

2,200    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. เด็กปฐมวัยมีความรXาเริง แจXมใส แสดง อารมณk
ความรูLสึก ไดLเหมาะสม 
2. เด็กปฐมวัยรูLจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอ คอย 
ยอมรับและ พอใจในความสามารถ และ ผลงานของ
ตนเอง และผูLอ่ืน 
3. เด็กปฐมวัยมีจิตสำนึกและคXานิยมที ่ดี มีความ 
ม่ันใจ กลLาพูด กลLาแสดงออก 
4. เด็กปฐมวัย รูLจักคิด วิเคราะหk จากการ เรียนรูLดLวย 
ประสบการณkจริง 
5. เด็กปฐมวัยไดLเปลี่ยน บรรยากาศ ในการ เรียนรูL
ดLวยตนเอง 
6. เด็กปฐมวัยรูLจักการอยูX รXวมกันในสังคม อยXางมี
ความสุข 
7. เด็กปฐมวัยรูLสึกภาคภูมิใจ รักและ หวงแหนบLาน
เกิดของตน 
8. เด็กปฐมวัยมีกลLาแสดงออก ในการทำกิจกรรมการ 
เคล่ือนไหวประกอบเพลง 

1. ประเมิน 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณk สอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสอบถาม 
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ตัวบQงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
9. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดLาน รXางกาย ดLานอารมณk- 
จิตใจ สังคม และสติปyญญา 
10. เด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพดLานดนตรี 

 
7. ผลท่ีคาดวQาจะได&รับ 
            7.1 เด็กมีความรXาเริงแจXมใส แสดงอารมณkความรูLสึกไดLเหมาะสม 
            7.2 เด็กรูLจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงาน ของตนเองและผูLอ่ืนไดL 
            7.3 เด็กมีจิตสำนึกและคXานิยมท่ีดี มีความม่ันใจ กลLาพูด กลLาแสดงออก 
          7.4 เด็กรูLจักชXวยเหลือแบXงปyน เคารพสิทธิ รูLหนLาที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยk
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
            7.5 เด็กรูLสึกช่ืนชม และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชราภรณc โคตรศรีวงศc) 
ครูผู&ชQวย 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู&เห็นชอบโครงการ 

(นายวรวิทยc วังโสม) 
ครูชำนาญการ 

 
(ลงช่ือ)........................ .............................. ผู&อนุมัติโครงการ 

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 
ผู&อำนวยการโรงเรียนบ&านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

(ร่าง) 
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

รหัสสถานศึกษา  ๑๐๔๐๐๕๐๐๐๒  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 
ตั้งอยูห่มู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 

โทรศัพท์  ๐๘๓๔๑๓๖๕๖๓ 
Website: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050002 

 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



 

๑. 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
เด็ก   ๓๑  
ผู้เรียน  ๑๐๘  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูปฐมวัย  ๒  
ครูประถมศึกษา  ๙  
ครูมัธยมศึกษา ๔  
บุคลากรสนับสนุน  ๑  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  
ห้องปฏิบัติการ ๑  
ห้องพยาบาล ๑  
ห้องสมุด ๑  
ห้องดนตรี ๑  

 

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๖  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๑๑  

จำนวนครูครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชั้น  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๘  



 

๒. 
 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๒  

จำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๐  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๓  

จำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๔ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   
อนุบาลปีที่ ๓ ๙๑.๖๖  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๕.๗๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๐๐  
๒.๕ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  

ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
 

 

การศึกษาปฐมวัย ๒๐๐  
ระดับประถมศึกษา ๒๐๐  
ระดับมัธยมศึกษา ๒๐๐  

 
 
 
 

  



 

๓. 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย   ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

 ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ 
 

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น

ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ 
 

๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

✓ 
 

๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของ 
เด็กปฐมวัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
  ในการจัดทำรายงานของสถานศึกษาครั้งต่อไป ควรเรียงลำดับข้อมูลในส่วนการพัฒนามาตรฐาน  
ด้านคุณภาพเด็ก ให้เรียบร้อยครบถ้วน ตามลำดับเนื้อหา ตั้งแต่การกำหนดค่าเป้าหมาย ระบุวิธีการพัฒนา  
ซึ่งอาจจะนำเสนอเป็นความเรียงหรือตามลำดับขั้นตอน ในด้านการพัฒนาเด็กในแต่ละด้าน ควรเพ่ิมเติมข้อมูล 
ว่าเด็กได้รับการพัฒนาอย่างไร เช่น พัฒนาการด้านสติปัญญา มีการจัดประสบการณ์การเรียนแบบมอนเตสซอรี่ 

หรือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ หรือการคิดอย่างเป็นระบบ ตามทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลด้านการวัดและประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ 
ที่หลากหลาย ตลอดจนการนำผลประเมินมาพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยอย่างไร เช่น ประเมินพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ผ่านแบบสังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมประเมินพฤติกรรมเด็ก

ขณะอยู่ที่บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพ่ือนำมาวางแผนในการพัฒนาเด็กด้านนี้ ต่อไป เป็นต้น 

นอกจากนั้นสถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลพัฒนาการเด็กในรูปสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา

ย้อนหลัง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของพัฒนาการเด็กชัดเจนขึ้น และควรนำเสนอช่องทางการเผยแพร่ผลงานเด็กสู่ชุมชน



 

๔. 
 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ่านทางเวบไซต์ เพจ Facebook ของสถานศึกษา หรือผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕. 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามบริบทของท้องถิ่น 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา    ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ในปีการศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 ในการจัดทำรายงานของสถานศึกษาครั้งต่อไป การนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ ควรระบุ

กระบวนการในการพัฒนาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน โดยระบุ  ถึงวิธีการการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเพ่ิมรายละเอียดการกำหนดค่าเป้าหมายประกอบด้วย

เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยันว่าสถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพิ่มเติม

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการ/เครื่องมือประเมิน เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ แบบตรวจสอบและประเมินผล  
แบบประเมิน ความพึงพอใจ เป็นต้น นอกจากนั้นควรมีข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ การดำเนินงาน ๓ ปี 

ย้อนหลังของสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปี  เพ่ิมเติมข้อเสนอแนะ 
ในแต่ละมาตรฐาน แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ของสถานศึกษา รวมถึงควรระบุ

ร่องรอยหลักฐานโครงการ กิจกรรมในปีที่ผ่านมา ที่ประสบความสำเร็จ เช่น รายงานโครงการ ภาพถ่ายการดำเนิน

กิจกรรม เพ่ิมเติมรายละเอียดในภาคผนวก เพ่ือที่ จะทำให้ รายงานมีความสมบู รณ์ ยิ่ งขึ้นอาจจัดทำ  
เป็น linkข้อมูล หรือ QR Code ข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือรูปแบบอ่ืนที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น    



 

๖. 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

จุดเน้น จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่น้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี

ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

  ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 
  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์

อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์

ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
  ในการจัดทำรายงานของสถานศึกษาครั้งต่อไป จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน SAR พบว่า 
ครูมี การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่ ยั งไม่ ชั ด เจนสถานศึกษาควรระบุ ข้ อความว่ า 
ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี รวมทั้งมีการจัดทำ

บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ครบทุกแผนเพ่ือนำผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ควรเพ่ิม

รายละเอียดของการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ปฏิทิน

การนิเทศ กำหนดการนิเทศ นำเสนอรายภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษา และผลการนิเทศแต่ละครั้งควรนำเสนอ

การสะท้อนผลการนิเทศเพ่ือการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูให้ดีขึ้นได้อย่างไร การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาจจัดทำเป็น link ข้อมูล หรือ QR Code ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ ว่าสถานศึกษาดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น การจัด

กิจกรรม PLC ของครูปฐมวัยในทุกเดือน การจัดกิจกรรม KM ในสถานศึกษา เพื่อที่จะทำให้รายงานมีความสมบูรณ์

และมีความเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น 
 
  



 

๗. 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จ ุดเน้น ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา

ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 ในการจัดทำรายงานของสถานศึกษาครั้งต่อไป ควรเพ่ิมเติมกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ว่าดำเนินการอย่างไร เช่น ผู้เรียนได้พัฒนาด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการทำ

โครงงาน การทำชิ้นงาน ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและส่งงานผ่านเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไข

ผลงานจนเกิดความสมบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนั้นควรเพ่ิมเติมวิธีการประเมินคุณภาพผู้เรียนรวมถึงการนำผล

ประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างไร เพ่ือให้เห็นบริบทด้านพัฒนาผู้เรียนชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ประเมินสมรรถนะการใช้

เทคโนโลยีผ่านการปฏิบัติจริง โดยการสืบค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ ชิ้นงานผ่านเทคโนโลยี ใช้แบบ

สังเกตการณ์ปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการประเมินทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์ที่ประมวลผลย้อนกลับ

ได้ทันทีเพ่ือให้ผู้เรียนและครูนำผลจากการประเมินมาวางแผนจัดกิจกรรมต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ 
ด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงนำเสนอช่องทางในการเผยแพร่ผลงานผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสนอผ่านที่ประชุม

ออนไลน์ ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง แสดงผลงานผ่านการจัดนิทรรศการ (Open house) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Show and Share) เป็นต้น   



 

๘. 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา    ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ในปีการศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 ในการจัดทำรายงานของสถานศึกษาครั้ งต่อไป ควรระบุการวางแผนในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
ดำเนินงานตามแผนงาน  โครงการ กิจกรรม เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ  
และผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET เป็นต้น  ระบุวิธีการดำเนินงาน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ

อย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร ควรเพ่ิมเติม

ข้อมูลที่แสดง ให้เห็นถึงวิธีการ/เครื่องมือประเมิน เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ แบบตรวจสอบและประเมินผล  
แบบประเมิน ความพึงพอใจ เป็นต้น และเพ่ิมเติมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง

พัฒนา การดำเนินงานให้ดีขึ้น หลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน และแผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
เป็นต้น ทั้งนี้ สถานศึกษาควรระบุข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับจุดที่ควรพัฒนาตามที่สถานศึกษาวิเคราะห์ไว้   
ควรระบุร่องรอยหลักฐานโครงการ กิจกรรมในปีที่ผ่านมา ที่ประสบความสำเร็จ เช่น รายงานโครงการ ภาพถ่าย 
การดำเนินกิจกรรม เพ่ิมเติมรายละเอียดในภาคผนวก เพ่ือที่จะทำให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙. 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเน้น จัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก

ชั้นปี 

  ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 
  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
  ในการจัดทำรายงานของสถานศึกษาครั้งต่อไป ควรนำเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าครูมีแผนการจัด  
การเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชา มีการทำบันทึกผลหลังสอน มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัด  
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เช่น มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผล ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม มีขั้นตอนการใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย พร้อมทั้งวิธีการนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมว่าสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เช่น การจัดกิจกรรม PLC ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หรือการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย เป็นต้น และ ควรเพ่ิมรายละเอียดของการนิเทศ  
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ปฏิทินการนิเทศ กำหนดการนิเทศ 

นำเสนอรายภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษา และผลการนิเทศแต่ละครั้งควรนำเสนอการสะท้อนผลการนิเทศเพ่ือ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้นได้อย่างไร การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจัดทำเป็น link 
ข้อมูล หรือ QR Code ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะทำให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
 

 

 

 



 

๑๐. 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ในการจัดทำ SAR ของสถานศึกษาครั้งต่อไป ควรนำเสนอข้อมูลกระบวนการพัฒนาแยกให้ชัดเจน  
ทุกประเด็น เช่น กระบวนการพัฒนาเด็กอย่างไร ใช้วิธีการใด ใครมีส่วนร่วม ให้เห็นกระบวนการที่ชัดเจนครบถ้วน

เป็นระบบ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน แยกนำเสนอเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เห็นกระบวนพัฒนาที่ชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วนมีความเชื่อถือได้ว่า

สถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอน ในส่วนของผลการดำเนินงานควรนำเสนอข้อมูล 
แต่ละมาตรฐานให้ชัดเจนและตรงกับประเด็นพิจารณา ไม่ควรนำเสนอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและข้อมูลชุดเดิมซ้ำอีก 

ควรนำเสนอผลการพัฒนาค่าเป้าหมายเป็นตัวเลขค่าร้อยละที่ชัดเจน ควรมีข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปี 

ย้อนหลัง ควรเพ่ิมข้อเสนอแนะในแต่ละมาตรฐาน ระบุแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

ในทุกมาตรฐาน รวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ 

เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ง่ายขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑. 
 

คำรับรอง 

 
คณะผู้ประเมินภายนอกขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก

บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินภายนอกดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นางวิไลพร บุตรภักดี              

กรรมการ นางพัษณารินทร์ ทองบุตร        

กรรมการและเลขานุการ นางสาวอุษณีย์ ดวงพรม         
 
 

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

  





แผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2565
งานนโนบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแปะ


