
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
   
 ข้าพเจ้า นายชำนิ  ชุ่มจันทร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  มีความเห็นดังนี้ 
 
    เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
    ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  เนื่องจาก 
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คำนำ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕65 ฉบับนี้
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายการให้บริการ จุดเน้น มาตรฐานตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบั ติการประจำปีกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕65 ฉบับนี้
จะบรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการกำกับติดตามร่วมกันผลักดัน
แผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการ
พัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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๑ สภาพการจัดการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 

 
  

 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)   เลขที่ ๑๗๐/๑  หมู่ ๑๕  ต.ท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร  
บริเวณสี่แยกท่าแซะฝั่งขวามือของต้นสายถนนท่าแซะ- สะพลี    มีพื้นท่ี  ๒๑  ไร่  ๓๒.๙๐ ตารางวา เป็นที่ดิน
ราชพัสดุ 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดการศึกษาตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๕) โดยมีเขตพ้ืนที่บริการ   
 หมู่ ๙ บ้านดอนแย้ ต. ท่าแซะ จ. ชุมพร 
 หมู่ ๑๒ บ้านเขาวง ต.ท่าแซะ จ. ชุมพร 
 หมู่ ๑๕ บ้านเขาน้อย ต.ท่าแซะ จ. ชุมพร 
 หมู่ ๑๖ บ้านนาหวาน ต.ทรัพย์อนันต์  จ. ชุมพร   
มีปริมาณงานดังนี้  

โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา ๗๗ 

(บา้นเนินสนัต)ิ 
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 การคมนาคม 

• ระยะทางจากโรงเรียนถึงตัวอำเภอ  ๓   กิโลเมตร 
• สภาพถนน  เป็นถนนลาดยาง 
• พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง  ได้ทุกชนิด 

 อาคาร  ห้องเรียน  และสิ่งก่อสร้าง 
 

รายการ จำนวนห้องทั้งหมด 
ความเพียงพอ หมายเหตุ 
พอ ไม่พอ  

๑.  ห้องเรียน ๓1 ✓   
๒.  ห้องพิเศษ ๑๓ ✓   
๓.  อาคารอเนกประสงค์ ๔ ✓   
๔.  ส้วมและที่ปัสสาวะ ๓๗ ✓   
๕.  อาคารเรียน ๕ หลัง   ✓   
๖.  อาคารอ่ืน ๆ ๕ หลัง ✓   
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๒. บทบาทและอำนาจ
หนา้ท่ี 

 
 
 

๑. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้นให้
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   

หมู่ ๙ บ้านดอนแย้ ต. ท่าแซะ จ. ชุมพร 
หมู่ ๑๒ บ้านเขาวง ต.ท่าแซะ จ. ชุมพร 
หมู่ ๑๕ บ้านเขาน้อย ต.ท่าแซะ จ. ชุมพร 
หมู่ ๑๖ บ้านนาหวาน ต.ทรัพย์อนันต์  จ. ชุมพร  

๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แบบเรียนร่วม 
๓. เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา 
๔. เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้นวัตกรรมเครือข่ายในการบริหาร 
๕. เป็นโรงเรียนสหวิทยาการ 
๖. เป็นสถานศึกษาต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๗. เป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำมาตรฐาน 
๘. เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
๙. เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  ๙  ปี 
๑๐. เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง

พ.ศ. 2560) 
๑1. เป็นโรงเรียนต้นแบบไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๒ 
12. เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
13. เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
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งานบริหารวิชาการ 
นางอัธยา  กาญจนดิษฐ ์

 
•  สำนักงานวิชาการ 
    นางอัธยา  กาญจนดิษฐ ์
•  กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 
     นายนัฐพร  สมบุญ 
•  กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรและการ
สอน 
     นางสาวศิริวรรณ  วรรณนยิม 
• กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     นางสาวศิริวรรณ  วรรณนยิม 
• กลุ่มงานประกันคณุภาพ 
     นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
• กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เรียนรวม 
     นางจันทนา    สวัสดิ์ละคร 
 
 

งานบริหารงบประมาณ 
นางสมจิตร  พลยมมา 

 
• สำนักงานบริหารงบประมาณ 
      นางสมจิตร  พลยมมา 
• กลุ่มงานการเงิน 
     นางสมจิตร  พลยมมา 
     นางสาวยุพาวรรณ  นิ่มแก้ว 
• กลุ่มงานพัสด ุ
     นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล 
     นางกรนิภา  สังศรีสุข 
• กลุ่มตรวจสอบตดิตาม 
     นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม                    
                    
 
 

งานบริหารบุคคล 
นางสถาพร  บุญช่วย 

 
• สำนักงานบริหารบคุคล 
     นางสถาพร บุญช่วย 
• กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง 
     นางสาวเสาวณี  เกลีย้งอักษร 
• กลุ่มงานพัฒนาบุคคลากร 
     นางสถาพร บุญช่วย 
• กลุ่มงานยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
     นางสาวเสาวณี  เกลีย้งอักษร 
     นางสาวกัญชพร บุญชัย 
• กลุ่มงานการดำเนินการทางวินัย 
     นางสถาพร บุญช่วย 
 
       
 

 

งานบริหารทั่วไป 
นายปุณณ์ศิลป์  สายจันทร ์

• สำนักงานบริหารทั่วไป 
     นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
• กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
     นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ        
• กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 
     นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
• กลุ่มงานระบบสารสนเทศและ 
ประชาสมัพันธ์ 
     นางสาวศิริณา ขันชุล ี
• กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
     นางสมจิตร  พลยมมา 

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสภานักเรียน 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวกัญชพร  บุญชัย 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

สำนักงานวิชาการ 
 

 •  แผนงานวิชาการ 
•  ธุรการ-สารบรรณ 
•  งานวัสดุสำนักงาน 
• งานระเบียบปฏิบัติงาน
วิชาการ 
• พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
• ระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ 
 

กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 

• งานทะเบียนนักเรียน 
• ประวัตินักเรียน  
• งานวัดผลประเมินผล 
• งานเทียบโอน 
• งานรับนักเรียน 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอนหลักสูตร 

• งานหลักสูตร 
• งานหลักสูตรท้องถิ่น 
• งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
• งานกระบวนการเรียนรู้ 
• งานเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 
• พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
• งานคัดเลือกหนังสือ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

• งานวิจัยพัฒนา 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
• ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
• ประสานความร่วมมือ
ชุมชนองค์กรภายใน
ภายนอก 
• งานแนะแนวการศึกษา 
• งานพัฒนาเทคโนโลยี 
•  ทัศนศึกษา 
 
 

กลุ่มงานนิเทศภายใน 

โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้างานวิชาการ 

• คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 
• งานแผนการนิเทศ
ภายใน 
• งานเอกสารและ
รายงานผลการ   
   นิเทศภายใน 
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กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงานบริหารทั่วไป 
 

•  แผนงานบริหารทั่วไป 

•  ธุรการ-สารบรรณ 

• ระเบียบปฏิบัติงาน 

   บริหารทั่วไป 

• งานประเมิน 

   ภายใน/ภายนอก 

• งานระบบควบคุมภายใน 

•รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

• งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 

• งานกิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

• งานทัศนศึกษา 

• งานปกครองและวินัย

นักเรียน 

• งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

• งานสำมะโนนักเรียน 

• งานส่งเสริมสุขภาพ 

• งานผังโรงเรียน 

• งานพัฒนาอาคารสถานท่ี 

• งานภูมิทัศน์ 

• งานห้องพิเศษ 

• งานโสตและเครื่องเสียง 

• โรงอาหารและโภชนาการ 

• งานให้บริการอาคาร

สถานท่ี 

 
 

กลุ่มงานระบบ
สารสนเทศ 

และประชาสัมพันธ์ • งานประชาสัมพันธ์ 

• งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

• งานพัฒนาเทคโนโลย ี

 

 

 

กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 

โครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 

• งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

• งานระดมทรัพยากรทาง 

   การศึกษา 

• งานทุนการศึกษา 

• งานมูลนิธิไทยรัฐ 

• งานประสานความร่วมมือ

ชุมชนองค์กรภายในภายนอก 

• งานสหกรณโ์รงเรยีน  

• งานประสานผูป้กครอง 
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สำนักงานบริหาร
บุคลากร 

 

•  แผนงานบริหาร
บุคลากร 
•  ธุรการ 
• ทะเบียนประวัติ 
• ขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
• การลาทุกประเภท 
• งานใบประกอบวิชาชีพ 
•รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กลุ่มวางแผนอัตรากำลัง 

• งานแผนอัตรากำลัง 
• จัดสรรอัตรากำลัง 
• งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
• งานเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย 
 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

• งานแผนพัฒนาบุคลากร 
• งานวิทยฐานะ 
• งานอบรม/สัมมนา 
• งานศึกษาต่อ 
• พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติ 

• งานส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
• งานส่งเสริมวินัยและ
จรรยาบรรณ 
• ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
• ดำเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
 
 

กลุ่มการดำเนินการ 
ทางวินัย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา 

หัวหน้างานบุคคล 

• งานวินัยและการลงโทษ 
• งานสั่งพักราชการและออก
จากราชการ 
• งานการอุทรณ์และการร้อง
ทุกข์ 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร 
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สำนักงานบริหารงบประมาณ 
 

 
•  แผนงานบริหาร
งบประมาณ 
•  แผนงบประมาณประจำปี 
•  แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  
• งานขอโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
• งานอนุมัติใช้จ่าย
งบประมาณ 
•  เอกสารธุรกรรมการเงิน 
 
 

กลุ่มงานการเงิน 

• งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 
• เก็บรักษาเงิน 
• บัญชีการเงิน 
• รายงานการเงินและ
งบประมาณ 
• สาธารณูปโภค 
• ค่ารักษาพยาบาล 
• ค่าเช่าบ้าน 
• การศึกษาบุตร 
• งานสวัสดิการโรงเรียน 

กลุ่มงานพัสดุ 

• งานวางแผนพัสดุ 
• งานระบบข้อมูล
สารสนเทศงานพัสดุ 
• งานจัดซื้อจัดจ้างจัดหา
พัสดุ 
• งานเบิกจ่ายยืมพัสดุ 
• งานทะเบียนพัสดุ 
• งานควบคุมดูแลและ
ซ่อมแซมพัสดุ 
• งานจำหน่ายพัสดุ 
 
 

กลุ่มตรวจสอบติดตาม 

• งานประเมินโครงการ 
• งานรายงานโครงการ 
• งานตรวจสอบติดตามการ
ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานศึกษา 

หัวหน้างาน
งบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ 
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งานบริหารวิชาการ 

 

 

•  สำนักงานวิชาการ 

•  กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 

•  กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน 

• กลุ่มงานส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

• กลุ่มงานนิเทศภายใน 

 

 

งานบริหารงบประมาณ 

• สำนักงานบริหารงบประมาณ 

• กลุ่มงานการเงิน 

• กลุ่มงานพัสด ุ

• กลุ่มตรวจสอบตดิตาม 

 

งานบริหารบุคคล 

• สำนักงานบริหารบคุคล 

• กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง 

• กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 

• กลุ่มงานยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

• กลุ่มงานการดำเนินการทางวินัย 

 
 

งานบริหารทั่วไป 

• สำนักงานบริหารทั่วไป 

• กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

• กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 

• กลุ่มงานระบบสารสนเทศ

และประชาสัมพันธ ์

• กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 

 

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศกึษา 

หัวหน้างานงบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสภานักเรียน 

นักเรียน 
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๓. ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา ๗๗ (บา้นเนินสนัติ) 
 

 
 
3.1  จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๖5 ดังตารางที่  ๑ 
 

ตารางที่  ๑   แสดงจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑0  มิถุนายน  2565) 
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) 25 29 54 
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) 34 24 58 

รวมอนุบาล 59 53 112 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 33 33 66 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 38 45 83 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 49 48 97 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 53 37 90 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 45 34 79 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 50 38 88 

รวม 268 235 503 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 44 39 83 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 33 77 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 37 41 78 

รวม 124 113 237 
รวมทั้งสิ้น 451 400 852 

 

๓.๒ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังตารางที่  ๒ 
 

ตารางที่ ๒  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ตำ
แห

น่ง
 

ระ
ดับ

 

ประวัติการศึกษา 
ความสามารถ

พิเศษ 
วุฒิ
การ 

ศึกษา 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก จากสถาบัน 

๑. นางสาวเสาวณี  เกลีย้งอักษร ผอ. คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ฯ วอลเลย์บอล 

๒. นางสาวกัญชพร  บุญชัย รอง ผอ. คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.ทองสุข งานประดิษฐ ์

๓. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร คร ู คศ.๓ ศษ.บ. ประถมศึกษา ม.สุโขทัย งานประดิษฐ ์
๔. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์ คร ู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย มศว.บางแสน ภาษาไทย 
๕. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ ์ คร ู คศ.๓ กศ.บ. ประถมศึกษา มศว.บางแสน ศิลปะ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

ตำ
แห

น่ง
 

ระ
ดับ

 

ประวัติการศึกษา 
ความสามารถ

พิเศษ 
วุฒิ
การ 

ศึกษา 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก จากสถาบัน 

๖. นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม คร ู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย วค.สุราษฎร ์ คหกรรม 
๗. นางจิรายุ พรหมเจรญิ คร ู คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา วค.สุราษฎร ์ คหกรรม 
๘. นางสมจิตร พลยมมา คร ู คศ.๓ คม. บริหาร

การศึกษา 

ม.ราชภัฎสมเด็จเจา้พระยา ผูกผ้า/คอมฯ 

๙. นางสาวพินิดา ศิริมาสกลุ คร ู คศ.๓ คม. หลักสูตรและการ
สอน 

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิวเตอร ์

๑๐. นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย คร ู คศ.๓ ศษ.ม. ประถมศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร ์
๑๑. นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ คร ู คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบุร ี คอมพิวเตอร ์
๑๒. นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค คร ู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบุร ี คอมพิวเตอร ์
๑๓. นางสถาพร บุญช่วย คร ู คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา ม.มสธ คอมพิวเตอร ์

๑๔. นางกรนิภา สังศรสีุข  คร ู คศ.๒ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร ์ คอมพิวเตอร ์
๑๕. นายชัยยันณ์ พักด ี คร ู คศ.๒ วท.บ. พลศึกษา วิทยาลยัพลศึกษา

ชุมพร 
คอมพิวเตอร ์

๑๖. นายเจษฎา บญุช่วย คร ู คศ.๒ ค.บ. ดนตรีศึกษา
(สากล) 

ม.ราชภัฎจันทรเกษม 
ถ่ายรูป 

๑๗. นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน คร ู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ม.ราชภัฎจันทรเกษม กีฬา 
๑๘. นายนัฐพร สมบญุ คร ู คศ.๒ ค.บ. คณิตฯและคอม

ฯ 
ม.ราชภัฎเพชรบุร ี

คอมพิวเตอร ์

๑๙. นางสาวพรทิวา สุขหญตี คร ู คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร ์

๒๐. นางสาวอิสรีย์ ภักดีภสัรส์กุล คร ู คศ.๒ กศ.บ. สุขศึกษา มศว คอมพิวเตอร ์
๒๑. นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ คร ู คศ.๑ ค.บ. นาฏศิลป ์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา คอมพิวเตอร ์
๒๒. นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร คร ู คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย ม.ราชภัฎจันทรเกษม คอมพิวเตอร ์
๒๓. นางสาววราภรณ์ สุดใจ คร ู คศ.๑ ศษ.บ. เศรษฐศาสตร ์ ม.ธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร ์
๒๔. นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา คร ู คศ.๑ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎจันทรเกษม คอมพิวเตอร ์
๒๕. นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม ์ คร ู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ม.ราชภัฎอตุรดิตถ์ กีฬา 
๒๖. นางสาวสรัญญา  พราหมณี   คร ู คศ.๑ ศษ.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 
ม.ราชภัฎสวนดสุิต 

กีฬา 

๒๗. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข  คร ู คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ คอมพิวเตอร ์
๒๘. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม คร ู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.วลัยลักษณ ์ คอมพิวเตอร ์
๒๙. นางสิริกาญจน์  เหล่าตระกลุ คร ู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา ม.ราชภัฎพระนคร คอมพิวเตอร ์
๓๐. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์ทวี คร ู คศ.๑ วท.บ. เคม ี ม.ราชภัฎนครปฐม กีฬา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

ตำ
แห

น่ง
 

ระ
ดับ

 

ประวัติการศึกษา 
ความสามารถ

พิเศษ 
วุฒิ
การ 

ศึกษา 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก จากสถาบัน 

๓๑. นางพรภิมล  อินทรสุภา คร ู คศ.๑ ศษ.ม. บรรณารักษศาส
ตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

ม.ราชภัฏสวนดสุิต 
งานประดิษฐ ์

๓๒. นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก คร ู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.ราชภัฎนครศรีฯ คอมพิวเตอร ์
๓๓. นางสาวศิรณิา  ขันชุลี คร ู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
คอมพิวเตอร ์

๓๔. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน   คร ู คศ.๑ กศ.บ. ประถมศึกษา ม.ราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ศิลปะ 

๓๕. นายจักรินทร์  นิลโต   คร ู คศ.๑ วท.บ. พลศึกษา วิทยาลัยพลชุมพร กีฬาตะกร้อ 
๓๖. นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม   คร ู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.ราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
กีฬาแชร์บอล 

๓๗. นางสาวพรเพ็ญ  บุศราทิศ ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยั
สุโขทัย 

MS.Office 

๓๘. นางสาวสิริกร ศรโีมรา ครูผู้ช่วย - ค.บ. ชีววิทยา ม.ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมถ ์

คอมพิวเตอร ์

๓๙. นายนนทกิจ วิสุทธิชานนท์ ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคมศึกษา ม.ราชภัฏสงขลา กีฬา 
๔๐. นางสาวกชกร เรืองสังข ์ ครูพี่เล้ียง - วท.บ. สถิติประยุกต ์ ม.ราชภัฎนครศรีฯ คอมพิวเตอร ์
๔๑. นางนัดดา  เพ็ชรคีร ี ครูพี่เล้ียง - บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎเพชรบุร ี คอมพิวเตอร ์
๔๒. นางสาวปิยนันท์ ทองทับ เจ้าหน้า

ที่ธุรการ 
- ศษ.บ.   สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง 

คอมพิวเตอร ์

๔๓. นายสาโรจน์ ฐิตะฐาน นักการ - - - - ก่อสร้าง 
๔๔. นางสุภาภรณ์ พีธีกร แม่บ้าน - - - - ร้อยมาลัย 

 

คศ ๓    ๑๒ คน   อัตราจ้าง   - คน 
คศ ๒    ๗ คน   ครูพ่ีเลี้ยง  ๒ คน 
คศ ๑    ๑๗ คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ   ๑ คน 
ครูผู้ช่วย   ๓ คน   นักการ   ๑ คน 
พนักงานราชการ  - คน   แม่บ้าน   ๑ คน 

รวม   ๔๔ คน 
อัตรา  จำนวนครู : จำนวนนกัเรียน 
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน = ๑ : ๒๕  
จำนวนนักเรียน : ห้อง = ๓๐ : ๑ อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน = ๑ : ๒๕  
จำนวนนักเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑ อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน = ๑ : ๒๐  
จำนวนนักเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑  
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3.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ 3   แสดงจำนวนครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ

เฉลี่ย 
ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ  ๑ - - ๑ ๕0 26 
รองผู้อำนวยการ - ๑ - - 1 - - 
ครูประจำการ 6 32 - 23 15 ๓3 ๒๗ 
พนักงานราชการ - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - - 
ครูพ่ีเลี้ยง - ๒ - ๒ - ๓9 - 
นักการ/ภารโรง ๑ 1 ๓ - - ๔๘ - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 40 - 
อ่ืนๆ - - - - - - - 

รวม 7 38 ๓ 26 17 - - 
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๔. ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖3 
ผลงานดีเด่น 
 ๔.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนดีวิถีลูกเสือระดับจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเภท เล่มนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ “ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและน้อมนำศาสตร์พระราชา 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน” ประจำปี 2564 
 
3. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานที่
เป็น Best Practice การบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองนักเรียนและการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจำปี 2564 
 
4. รางวัลออมดีเด่น สายสามัญศึกษา 
การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
ธนาคารออมสิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
5. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ โครงการ
ปลูกพลังบวกเพ่ือสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน
ปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคใต้ 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
 
  

สพป.ชพ.1  

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 
 
 
2. นางสาวกัญชพร  บุญชัย 

 
1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564  
 
2. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการถอด
บทเรียนสำหรับผู้บริหาร การคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) “นวัตวิถีโรงเรียน
สุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปี 2564 

 
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
 
สพป.ชพ.1 

ครู (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
 
 
 
 
 
 
2. นางสาวสิริวรรณดา  อยู่เอี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
 
 

 
รางวัลการประกวด “เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 
1. รางวัลเหรีญทอง กิจกรรมการถอด
บทเรียนสำหรับครู “เนินสันติต้นแบบทำ
ความดีวิถีลูกเสือ สพฐ” 
2. ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 
2564 ประเภท ครูผู้สอน 
 
 
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน 
สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย การพัฒนา

 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
 
 
 
 
4. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
 
 
 
 
 
 
5. นางสาวสุพิชญา  สง่า 
6. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
 
 
 
 
 
7. นายปุณณศ์ิลป์  สายจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
8. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนยิม 
9. นางสาวสิริวรรณาดา อยู่เอ่ียม 
10. นางสาวสุพิชญา  สง่า 
11. นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล 
12. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
13. นางสาวอัจฉรา   ม่วงหมั่นกิจ 
14. นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
15. นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสรส์กุล 

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุก
คน” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2564 
 
รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การเขียน สำหรับครูผู้สอน
ภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน” เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 
 
รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การเขียน สำหรับครูผู้สอน
ภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน” เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 
 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 
2564 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 
รางวัลการประกวด “เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 
 
 

 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

๔.๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 

1.มีแผนการจัดประสบการณ์การเร ียนรู ้ท ี ่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียน 
2. มีสื ่อการจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายและสนองต่อการ
เรียนรู้ของเด็กได้ตามความสนใจ 
3. ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
4.  มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครูและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้อฃถิ่น 
2. โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนและส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
3. โครงการต้นกล้าคุณธรรม ตามรอย
ตถาคต 

1. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและ
บุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติ
อย่างหลากหลาย เช่น การสวดมนต์และนั่งสมาธิในช่วงพัก
กลางวันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา    
2. วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนและมีการนิเทศติดตาม
โครงการอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สำนักสงฆ์เนินสันติ ทำให้สะดวกในการ
ทำกิจกรรมที่เก่ียวข้องทางศาสนา 
4. ครูมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรม  
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย มีเทคนิควิธีการที่
เหมาะสม 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม 

1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองด้านการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนเรียนรวมและปฏิบัติการสอนอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ในระดับประเทศ 
2. มีสื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
3. การติดต่อประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียน 

5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. บุคลากรทุกท่านได้รับการนิเทศภายในเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน 

6. โ ค ร ง ก า ร ห ้ อ ง เ ร ี ย น เ ป ็ น ฐ า น
กระบวนการเป็นทุน 

1. ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง มีทักษะในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวก
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย 

7. โครงการพัฒนาภูม ิท ัศน ์และแหล่ง
เรียนรู้ 

1. คณะครู นักเรียนให้ความร่วมมือ ช่วยกันดูแลรับผิดชอบ
อาคารและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
2. ผู้บริหาร คณะครูและผู้รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล 
ตรวจสอบ เป็นระยะ ๆ 

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง       
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

9. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 
การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ โดยใช้
รูปแบบพหุระดับ 

1. ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และดำเนินโครงการทักษะการอ่านเขียน การสื่อสาร และการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
คิดคำนวณ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน  
และนักเรียน) 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

10. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา
อย่างมีสติ 
2. นักเรียนสามารถสรุปและนำเสนอรูปแบบความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู พูดและเขียนให้ผู ้อื ่นเข้าใจความคิดของ
ตนเองได ้

11. โครงการอาหารกลางวัน 1. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ
ไทยรัฐและเทศบาลตำบลเนินสันติ 

12. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  
School) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยก
ขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
2. นักเรียนเห็นความสำคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการ
ลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
3. นักเรียนและครูมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาด้วยกิจกรรม (3Rs) การลด 
การใช้ซ้ำและคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

13. โครงการพัฒนาอนามัยโรงเรียน 1. นักเรียน บุคลากร และชุมชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ 
2. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งด้านการเรียนการสอน และการทำงาน 

14. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการทำวิจัยเบื้องต้น 
2. คร ูและบุคลากรทางการศึกษาดำเน ินการว ิจ ัยเ พ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนและสามารถนำผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

15. โ ค ร งก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า งค ุณธ รรม
จริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

1. นักเรียนมีความสำนึกที่จะมุ่งม่ันพัฒนาตนเองให้เป็น
เยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรักชาติ 
2. เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา 
ชุมชน ในความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูก
ทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดยมีชุมชน
เป็นส่วนร่วมได้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
16. โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ 1. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน ส่งเสริมบุคลากรครูให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
2. สถานศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและมี
กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
3. บุคลากรในโรงเร ียนได้ร ับการนิเทศ ประชุม  อบรม 
สัมมนา เกี่ยวกับงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้
มาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17. โครงการส่งเสริมการสร้างสื ่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. ครูใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ อำนวยความสะดวก ใช้
เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

18. โครงการพัฒนาการบริหารสู่
มาตรฐานสากล 

1. ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และมีการสร้างขวัญกำลังใจ กระตุ้นครู 
และบุคลากรในโรงเร ียนให้ความร่วมมือ ในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนอยู่เสมอ 
2. คณะครูและนักเรียนทุกห้องเรียนรับผิดชอบทำความ
สะอาดโรงเรียนตามบริเวณท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจำ 
3. คณะครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถจนประสบผลสำเร็จ 
4. โรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามอย่าง
เป็นระบบ คณะครูสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
การเรียนการสอน 
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4.๓. ๒.๑.๔ ผลการประกันคณุภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 2568) 
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ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
การพิจารณา ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อที่พบข้อมูลในSAR 

       ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 
การศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี ( 5 ข้อ ) 

 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น  
   ระบบตามเป้ามานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา 

    เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
 5. มีการนำเสนอผลการประมาณคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

    ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรระบบข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น ถึงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามจุดเน้นคือ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้โดยระบบโครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นวิธีพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตาม
เป้ามายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นโครงการที่ใช้ในการขับเคลื่อนเด็กให้เป็นไปตามจุดเน้นกำหนดวิธีการ
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ที่จะใช้พัฒนาที่นำไปสู้เป้ามาย กำหนดวิธีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลด้วยวิธีอะไร ใช้เครื่องมือ
อะไรบ้าง เป็นต้น รวมถึงการนำเสนอผลการพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน
อย่างครบถ้วนโดยระบุกลุ่มบุคคล ช่องทางในการรายงานการประเมินให้ชัดเจน และมีการเผยแพร่ในที่
ประชุมครู ผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานผ่านเว็บไซต์ สื ่อออนไลน์อื ่นๆ ของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น บริหารจัดการแบบมีส่วนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้านสมวัย 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี ( 5 ข้อ ) 

 2. มรการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของดำเนินการตามแผน 
 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 

    การศึกษาต่อไป 
 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 

    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
  
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น ในประเด็น การนำ
แผนการดำเนินการไปใช้ฝนการดำเนินงานมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เน้นการบบริหาร
แบบมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ ผ่านโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาวิชาการเด็กปฐมวัย 
โครงการพัฒนาเรียนผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิต และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ควรระบุวิธีดำเนินงาน
นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่สูงขึ้นได้อย่างไรในแต่ละระดับชั้น วิธีการกำกับติดตาม วิธการประเมินผล 
และผลการดำเนินงานให้ชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และมีการรายงานผลตามแผนการ
ดำเนินงาน เช่น สรุปผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวววข้องทราบ 
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ทั้งในที่ประชุม คณะครู ผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน และเว็บไซต์                   
เฟซบุ๊ก ของสถานศึกษา เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
จุดเน้น จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้านสมวัย 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี 

    ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
 ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี ( 5 ข้อ )  2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้    

    ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยสื่อเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
    อย่างเป็นระบบ 

 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
    ของครูอย่างเป็นระบบ 

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ 
    พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยนำเสนอข้อมูล
ให้เห็นถึงการดำเนินงานของครูในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็.แรง มีสุขนิสัยที ่ด ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ นำไปจัด
ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย่างเป็นระบบตามสภาพจริง ที่ควบคู่ไปกับการจัด
ประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจำวันโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมประเมิน ให้ความคิดเห็น ประเมิน
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พฤติกรรมเด็กที่สะท้อนส่วนเสริมในการจัดการเรียนการสอนเด็กมีพัฒนาการด้านเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
ด้วยการทำวิจัยชั้นเรียน ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสม ครูทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น PLC การประชุม การนิเทศ และได้นำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
พัฒนาการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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๒. การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 

การศึกษาสถานภาพเป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งนั ้นๆ เพื ่อเป็น
เครื่องมือในการประเมินสภาพว่าเป็นอย่างไร และควรพัฒนาไปในทิศทางใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
เป็นการสำรวจหาขีดความสามารถเพ่ือใช้ในการวางแผน สำหรับขั้นตอนการศึกษาสถานภาพ มีดังนี้ 

 ๒.๑ วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก 
 ๒.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(ภายใน,ภายนอก) 
 ๒.๓ ประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
 ๒.๔ ทิศทางของสถานศึกษา 
 ๒.๕ กำหนดกลยุทธ์ 

 ๒.1 การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก 

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้นำข้อมูลจาก
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ข้อเสนอแนะในรายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาดำเนินการวางแผน  พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งจะปรากฏใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา ณ ปัจจุบันพอสรุป ได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

การประเมินสถานภาพของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้อาศัยหลักการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้
มีส่วนได้เสียต่างๆ ร่วมกัน เสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
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ส่วนที ่๒ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาความสำคัญของทุกประเด็นในแต่ละปัจจัย (๒S๔M/STEP) 
เพื่อพิจารณาว่า แต่ละประเด็นมีผลกระทบกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาประเด็น
ต่างๆ ร่วมกันก่อนที่จะประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีผลต่อโรงเรียน 

๒) ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องแต่ละคนให้คะแนนผลกระทบทั้งที ่เป็นโอกาสและอุปสรรค สำหรับ
สภาพแวดล้อมภายนอก และท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน โดยถ้ามีผลกระทบ 
มากที่สุดให้คะแนนเต็ม ๕ และถ้ามีผลกระทบน้อยให้คะแนนเท่ากับ ๑ ตามเกณฑ์ดังนี้ 

คะแนน ๑ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อยที่สุด 
คะแนน ๒ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อย 
คะแนน ๓ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนปานกลาง 
คะแนน ๔ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาก 
คะแนน ๕ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมากท่ีสุด 
๓) หาคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยแต่ละด้าน โดยแยกปัจจัยที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน สำหรับปัจจัย 

แวดล้อมภายใน และโอกาสหรืออุปสรรค สำหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
๔) สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 

๕) วาดวงรีแทนไข่ขาว โดยให้ทิศทางไปในทิศทางเดียวกับไข่แดง โดยเส้นขอบไข่ขาวไม่เกิน สี่เหลี่ยมที่
กำหนดขอบเขต 

 
 

 

 

พระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 1.1 มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติ บ้านเมือง 
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา   
 1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
 1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
 2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี   
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม   
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว   
 2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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3. มีงานทำ - มีอาชีพ  
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ   
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น
และมีงานทำในท่ีสุด 
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัว
ได ้
4. เป็นพลเมืองดี  
 4.1 เป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน   
 4.2 ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่
พลเมืองดี   
 4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร       
งานบำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศล  ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและมีความเอ้ืออาทร 
 
 
 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
 
วิสัยทัศน์:  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย 
พันธกิจ :  
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชกรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่นิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที ่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ  
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
 
เป้าหมาย 
 1. รับนักเรียนก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และ นักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค  
 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมี วัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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 4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการหางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
  
นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มุ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 
 
 
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ื อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
             2. ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม 

และสติปัญญาา ให้เหมาะสมกับวัย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนที ่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             3. ด้านคุณภาพ 
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3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างสมดุลทุกด้าน เพื่อรองรับการจัดการศึกษา แบบพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
             4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที ่สามารถดำรงอยู ่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stabd Alone) ให้มีคุณภาพอย่ำงยั ่งยืนและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   

4.3 บริหารจัดการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผลผลิต 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กำหนดผลผลิตไว้ดังนี้ 
 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
ค่านิยม (VALUES) 
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“ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง” 
 CPN 1 
 C = Collaborative  = ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
 P = Public Mind = จิตสาธารณะ 
 N = Network   = เครือข่าย 
 1 = Unity   = รวมใจเป็นหนึ่ง 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 1. เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีลักษณะให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 
 2. บุคลากรในสำนักงานตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเอง 
 3. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ทำงานเป็นทีมมุ่งเน้น
ผลงานเป็นหลัก 
 4. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตบริการ  
 
 
 
จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ  ศาสตร์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม 
ที่เหมาะสม 
 1.3 นักเรียนที ่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง 
     2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
     2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
     2.4 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ย้ายมาปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการ
พัฒนาและสามารถดำเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
    3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เน้น
การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และการรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน 
    3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือกันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
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4. จุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    4.1 เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 
    4.2 คิด อ่าน เขียนคล่อง 
    4.3 ผ่านรับรองมาตรฐาน 
    4.4 สืบสานคุณธรรม 
    4.5 น้อมนำหลักปรัชญาฯ 
    4.6 นำพาสู่ความเป็นเลิศ 
    4.7 เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว 
    4.8 เตรียมตัวสู่อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายโรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วิสัยทัศน์   
 
 ภายในปีการศึกษา ๒๕๖5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนยอดนิยม 
สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 
นำความเป็นเลิศ สืบสานความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีและสื่อมวลชนศึกษา  น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
 
พันธกิจ 
 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิด
ชูคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
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 1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นครูมืออาชีพและได้รับการส่งเสริมเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชน 
 5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และเป็น
ครูมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      37 
 

ส่วนที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 การดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม 
เป็นไปตามนโยบาย พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพ
การศึกษาการบริหารจัดการ โดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
๒ เพื่อให้รับผิดชอบนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม  
เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนระดับสูงและการดำรงชีวิตในอนาคต ตามพระบรมราโชบาย และ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
พระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
 4. เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
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1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 โครงการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนงาน/ 
โครงการ  จํานวน 48 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 
ยอดเงินทั้งหมด     1,618,091.22  บาท    

1. งานบริหารงานวิชาการ ร้อยละ   40 เป็นเงิน 907,250   บาท             
2. งานบริหารงานบุคคล ร้อยละ   15 เป็นเงิน 340,220   บาท             
3. งานบริหารงานงบประมาณ ร้อยละ   5 เป็นเงิน 113,400   บาท             
4. งานบริหารงานทั่วไป ร้อยละ   25 เป็นเงิน 567,030   บาท             
5. สำรองจ่าย ร้อยละ   15 เป็นเงิน 340,220   บาท             

       

  รวม   เป็นเงินทั้งสิ้น 2,268,120         
 
 
 
 

สรุปรายละเอียดแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 
การบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  มีดังนี ้

1. งานบริหารงานวิชาการ  จํานวน 907250 บาท 
 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย  น.ส.ยุพา  ประดับเพ็ชร      
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 1.กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  ( ด้านร่างกาย )         2,000  น.ส.ยุพา ประดับเพ็ชร    

 2.กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ( ด้านอารมณ์ – จิตใจ )         3,000  น.ส.สรัญญา  พราหมณ ี  
 3.กิจกรรมการละเล่นอย่างไทย ( ด้านสังคม )         1,000  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  
 4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย         5,000  นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล  
 5.กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียน         3,000    
  รวม       14,000      

2 โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล 
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  

 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็ม
ศักยภาพ 

        4,000  น.ส.ยุพา ประดับเพ็ชร  

 
2. กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและปฎิบัติอย่างมี
ความสุข 

        2,000  น.ส.สรัญญา พราหมณ ี
 

 3. กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ         4,000  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  

 
4. กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำผลมาประเมิน
พัฒนาการเด็ก         1,000  

นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล  

 รวม 11,000   

3 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  น.ส.พินิดา  ศิริมาสกุล 
นางจิราย ุ พรหมเจริญ  

 

1. จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่         
๑ – มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ๑๒,๐๐๐ ครูประจำช้ันป.1 - ม.3  

 

2. นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการอ่านการเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ไปใช้  

ครูประจำช้ันป.1 - ม.3 

 

 

3. นิเทศติดตามประเมินผลการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคำนวณ  

นางจิรายุ  พรหมเจรญิ 
น.ส.พินิดา ศิรมิาสกลุ  

  รวม ๑๒,๐๐๐     
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ O–NET , NT , RT   นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 

 

1.การจัดทำชุดฝึกทักษะ,จัดทำตัวอย่างข้อสอบ (O-
NET,NT,RT) ย้อนหลัง 

      50,000  ครูผู้สอน 
 

 2.การสอบ Pre O-NET ,Pre NT, Pre RT  ครูผู้สอน  
 3.การสอนเสริม O-NET,NT,RT  อัธยา  กาญจนดิษฐ์  
  รวม       50,000      
5 กิจกรรมวันสำคัญ  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    
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1.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิ.ย.)            500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ   

 
 2.วันไหว้ครู (มิ.ย.) 3,000 น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    

 

3.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 26 -29 มิ.ย.) 5,000 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม ์
น.ส.ภัทราวดี ปุณจุบัน 
น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ  

 

 
 4.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (13-15 ก.ค.) 3,000 น.ส.พรเพญ็ บุศราทิศ    

 

5.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(28 ก.ค.) 

3,000 น.ส.วราภรณ์ สุดใจ 
 

 

6.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวัน
แม่แห่งชาติ (12 ส.ค.) 

3,000 น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ   

 
 7.วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( 18 ส.ค.) 3,000 น.ส.พรทิวา  สุขหญีต  

 

8.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรม
นาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(5 ธ.ค.) 

           500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ   

 
 9.วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)            500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    
 10.วันคริสต์มาส(25 ธ.ค.)         3,000  น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา  

 11.ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (31 ธ.ค.)         5,000  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    
 12.วันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค.)         7,000  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    
 13.วันมาฆบูชา (15 ก.พ.)         3,500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    

  รวม       40,000      
6 ความเป็นพลเมืองดี   นางพรภิมล  อินทรสุภา 

 1.กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 4,000  ครูประจำช้ันป.๑ - ม.๓  

 
ประสงค ์และค่านิยมที่ดี    

 
2.กิจกรรมความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และความเป็นไทย  ครูประจำช้ัน ป.๑ - ม.๓  

 

3.กิจกรรมความเป็นพลเมืองดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง และหลากหลาย  

ครูประจำช้ัน ป.1 - ม.๓ 
 

  รวม         4,000      

7 
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน  

น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม  
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1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 

2,000  
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 

และคณะครู 
 

 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 

และคณะครู 

 

 
 รวม 2,000   
8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม  

 1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา         2,000  
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม  
น.ส.พรภมิล อินทรสุภา  

 2.กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น  (หลักสูตร .........................)         2,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ  

 3.กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต 2,000  
น.ส.ศิริวรรณ  วรรณนิยม 
และคณะ  

 4.ประเมินผลการใช้หลักสูตร    
 รวม 6,000   

9 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
นางจิรายุ   พรหมเจริญ    
น.ส.พินิดา   ศิริมาสกลุ  

 
1.จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที1– มัธยมศึกษาปีที ่ 3 ๑๒,๐๐๐ ครูประจำช้ันป.1 - ม.3  

 2.นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดไปใช้    

 3.นิเทศติดตามประเมินผลทักษะกระบวนการคิด    

 รวม 12,000   
10 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ๑๙๐,๐๐๐ น.ส.ภัทราวดี  ปุนจุบัน  

 

1.กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 15,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม   

 
2.กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 10,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์  

 3.กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ฯ ๖,๐๐๐ 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ  
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4.พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 

น.ส.พรทิวา สุขหญีต  
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์
นายนัฐพร สมบญุ  

 สามัญรุ่นใหญ่    

 
5.กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. 10,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์  

 
6.ฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือ 10,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ  

 7.อบรมนายหมู่ลูกเสือ  ๑๑,๐๐๐ 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข  

 
8.อบรมลูกเสือจราจร ๑๖,๐๐๐ 

นายชัยยันณ์  พักดี 
 

 
9.เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
สพป.ชพ.๑ 

5,000 

นายนัฐพร  สมบญุ 
นายนนทกจิ วิสุทธิชานนท ์

  

 
10.กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าและกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

3,000 นายนัฐพร  สมบุญ 
 

 11.กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนลูกเสือสำรอง ๗,๐๐๐ 
น.ส.พรทิวา  สุขหญีต 

 

 12.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ  ๒๙,๐๐๐ 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา  

 
13.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่

๒๙,๐๐๐ 

นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 

  

 กิจกรรมประกวดแข่งขันลูกเสือ  
  

 
14. กิจกรรมแข่งขันการสวนสนามเพ่ือเป็นตัวแทนไป
ระดับประเทศ 

๗,๐๐๐ 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข  

 
15.กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

๕,๐๐๐ 

นางกรนิภา  สังศรสีุข 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 

  

 
16.กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ   ร.๑๐ 

๕,๐๐๐ 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข  

 
17.กิจกรรมแข่งขันทักษะ 20,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจบุัน 
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นางกรนิภา  สังสรีสุข 
น.ส.ยุพาวรรณ แก้วนิ่ม  
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น.ส.ยุพา ประดับเพ็ชร 
นายนัฐพร  สมบุญ 
น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี 

 
18.ทดสอบภาคทฤษฎี แบบทดสอบ 2,000 

น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
น.ส.พรทิวา  สุขหญีต  

 

19.พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือสำรอง 
ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 

น.ส.พรทิวา  สุขหญีต 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์
นายนัฐพร  สมบญุ  

 รวม 190,000   

11 ทะเบียนวัดผลและประเมินผล  
นายนัฐพร สมบุญ   
นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์    

 
1.กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร       46,000  

นายนัฐพร สมบุญ  
นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์    

 
2.กิจกรรมจัดสอบตลอดปี 250,000  

นายนัฐพร สมบุญ   
นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์    

 3. ซื้อครุภัณฑ์งานทะเบียนวัดผล       43,800  นายนัฐพร สมบุญ  

 รวม 339,800   

12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  น.ส.วิมลมาส   น้อยมุข 

 1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น.ส.วิมลมาส  น้อยมุข  
 

2.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา         1,000  และคณะครูทุกคน  
 3.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      

 

4.การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา    

 5.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา          3,000    

 6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา         1,000    

 ของสถานศึกษา  
  

 7.การจัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่    

 เกี่ยวข้อง    

 8.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

  รวม         5,000      
13 โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์  

 กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ     108,200  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์
ครูประจำช้ัน 
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 รวม 108,200   

14 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

นายนนทกจิ  วิสุทธิชา
นนท ์  

 1.มีแล้วแบ่งปัน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)             500  ครูจักรรินทร์ นิลโต  

 2.สอนน้องอดออม  (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)            750  ครูจักรรินทร์ นิลโต  

 3.เกษตรกรตัวน้อย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)       10,000  ครูนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์  

 4.ปลูกรักษ์ (ประถมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓)       10,000  ครูนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์  

 รวม 21,250   

15 เสริมความรู้ยามเช้า  น.ส.ปาวิตรา เสริฐพันนึก  

 1.จัดทำเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในแต่ละวัน         5,000  นักเรียนป.๕–ม.๓  

 
2.วางแผนจัดตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนออก
นำเสนอความรู้ในแต่ละวัน 

 ครูประจำชั้นป.๕–ม.๓ 
 

 
3.กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  

น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
คุณครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย  

 4.กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ (A WORD A DAY)            
น.ส.ศิริณา  ขันชุล ี
น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก  

 
5.กิจกรรมการคิดเลขเร็ว 

 

น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
คุณครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  

 6.กิจกรรมนักอ่านรุ่นเยาว์          
 

น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์
น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก  

 
7.นิเทศการพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน          

 น.ส.ปาวิตรา เสริฐพันนึก  

 รวม 5,000   

16 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวม 

 

นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร 
นางอัธยา  กาญจนดิษฐ ์
น.ส.กชกร  เรืองสังข์ 
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  

 

1.จัดประชุมครู กศพ. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ วางแผนเพื่อ
จัดทำโครงการ 

        5,000  นางจันทนา สวัสดิล์ะคร  

 2.จัดอบรมครูและบุคลากร การคัดกรองและเขียนแผน    

 การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)นักเรียนเรียนรวม    
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     - กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

       5,000  
นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
และคณะ  

 
    - การคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับประถมและมัธยมต้น 

      10,000   
 

    - การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)    

 
3.ปรับสภาพแวดล้อมห้องเสริมวิชาการการจัดการเรียน
รวม  

น.ส.กชกร เรืองสังข ์
 

 
 - จัดซื้อ อุปกรณ์ ทำสื่อ นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
พิเศษเรียนรวม 

      10,000  นางนัดดา เพ็ชรคีรี 
 

 
4.จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง    

        2,000  นางอัธยา กาญจนดิษฐ ์
 

 - นิเทศการจัดการเรียนรวม    

 
- ตรวจสอบการคัดกรองนักเรียนเรียนรวมในแต่ละ
ประเภทความพิการ    

 - ตรวจแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล    

 - สังเกตการสอนตามแผน IEP      

 - นิเทศศูนย์เรียนรวม(ศูนย์ SSS)    

 - ตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง     

 รวม 42,000   

17 คุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ   

 1.กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ   น.ส.พรพิมล  อินทรสุภา  

 2.กิจกรรมของหายได้คืน   น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 
3.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม        10,000  

นายชัยยันณ์  พักดี 
น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 
4.กิจกรรมธรรมะสร้างวินัยหนา้เสาธงกิจกรรมคุณธรรมจิต
อาสา   

น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
นายนนทกจิ วิสุทธิชานนท ์  

 5.กิจกรรมทําความดีถวายในหลวง  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 6.กิจกรรมจัดป้ายนิเทศคุณธรรม-จริยธรรม         5,000  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 7.กิจกรรมวันธรรมะรับศีล5   น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 8.กิจกรรมสร้างพระพุทธรูปประจำห้องเรียน 10,000  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ, 
น.ส.วิชชุตา  ยังศรีนาค  

 9.ยิ้มง่ายไหว้สวย  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 รวม 25,000   
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18 รักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่น
กิจนายเจษฎา บุญช่วย  

 
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี -นาฏศิลป์ 

       
10,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 
2.กิจกรรมชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ 

       
10,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 3.กิจกรรมพี่สอนน้อง 
 

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 4.กิจกรรมทบทวนกระบวนท่าทาง 
 

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 รวม 20,000   

19 แนะแนว  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 1.กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)         3,000  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 2.กิจกรรมโฮมรูม  ครูผู้สอน  

 3.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ         5,000  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 4.กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ         2,000  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 รวม 10,000   

20 ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 1.กิจกรรมการผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม       20,000  ครูผู้สอน  

 2.กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม  ครูผู้สอน  

 รวม 20,000   

21 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  นางกรนิภา  สังศรีสุข  

 
1.นักเรียนชั้นอนุบาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถาน 
จ.ชุมพร 

       
10,000  

ครูประจำชั้น อนุบาล
ทุกคน  

 
2.นักเรียนชั้น ป.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการ
พระราชดำริ หนองใหญ่ และพิพิธภัณฑ์สถาน จ.ชุมพร 

10,000  ครูประจำชั้น ป.1 
 

 
3.นักเรียนชั้น ป.๓ แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ชุมพรและที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ชุมพร 

      10,000  ครูประจำชั้น ป.3 
 

 
4.นักเรียนชั้น ป.๖ แหล่งเรียนรู้เขื่อนรัชชประภา                   
จ.สุราษฎร์ธาน ี

40,000  ครูประจำชั้น ป.6 
 

 5.นักเรียนชั้น ม.๓ แหล่งเรียนรู้จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 41,000  ครูประจำชั้น ม.3  

 รวม 111,000   

22 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ    
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1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะใน
โรงเรียน         3,000  นายรุ่งรัตน์ วนิสัน  

 2.กิจกรรมเข้าร่วมกิจกับหน่วยงาน สพฐ. และ รัฐ          1,000    

 3.เข้าร่วมกิจกับหน่วยงานเอกชนต่างๆ           1,000    

 รวม 5,000   

23 นิเทศภายในใส่ใจการสอน            ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนและคณะครู 

 

 1.กิจกรรมนิเทศการสอน           500   

 2.กิจกรรมครูดีมี PLAN         5,000   

 3.กิจกรรมธุรการชั้นเรียน   

 รวม 5,500   

24 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  

น.ส.กันยารัตน์ พรหมพิชัย 

 

 
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 -มัธยมศึกษาปีที 3 จัดทำโครงงาน
ตามความสนใจ       30,000  

 รวม 30,000   

25 ห้องสมุด 3 ดี  นางพรภิมล  อินทรสุภา  

 1.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการค้นคว้า 10,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
 2.กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 2,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
 4. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้า 100,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
  รวม     115,000      

26 สื่อมวลชนศึกษา  
น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม์  
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน  

 1.กิจกรรมการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา 9,000  น.ส.เสาวรส/ ครูผูส้อน 
 

 
2.กิจกรรมบันทึกการอ่าน  ครูผู้สอนวิชา

สื่อมวลชนศึกษา  

 3.กิจกรรมกำแพงข่าว  น.ส.พรพิมล  อินทรสุภา  

 4.กิจกรรมรอบรั้วเนินสันติ/จดหมายข่าว  น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน  

 รวม 9,000   

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     907,250    

 
2. งานบริหารทั่วไป  จํานวน  567,030 บาท 
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1 
โครงการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ  
นักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา 

 นางสถาพร  บุญช่วย 
 

 1.การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ 
         

1,000  
นางสถาพร  บุญช่วย 
ครูประจำช้ันอนุบาล-ม.3  

 2.อาหารมื้อเช้านักเรียนทุนเสมอภาค  น.ส.วริษฐา  สุวรรณ
รักษาและครูประจำชั้น  

 3.มอบทุนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ  นางสมจิตร  พลยมมา 
และครปูระจำช้ัน  

 4.พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนเสมอ
ภาค 

 นางสถาพร  บุญช่วย 
ครูประจำช้ันอนุบาล-ม.3  

 

5.ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สพป.ชุมพร เขต 1 และ
รายงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนทุนเสมอภาคใน 
ระบบ https://cct.thaieduforall.org/ 

         
3,000  

นางภัทราวดี  ปุนจุบัน 
ครูสถาพร  บญุช่วย 

 
รวม         4,000      

2 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย    

 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจความ
ปลอดภัยสถานศึกษา กับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 

        1,000  นางสถาพร บุญช่วย 
และครปูระจำช้ันทุกคน 

 

 
2.จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ            1,000  นางสถาพร  บุญช่วย  

 
MOE Safety Center หน้าสถานศึกษา   

 

 

3.กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

        1,000  นางสถาพร บุญช่วย 
และครปูระจำช้ันทุกคน  

 

4.ระบบ  MOE Safety Center จัดทำข้อมูลในระบบ
ตามคู่มือการใช้งาน   -  

นางสถาพร  บุญช่วย 

 

 

5.สรุปรายงานโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา ต่อ
สพป.ชุมพร เขต 1 

        1,000  น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางสถาพร  บุญช่วย  

  รวม         4,000      

3 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต )      

 น.ส.วิชชุตา   ยังศรีนาค 
 

 1.กิจกรรมการจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน         3,000  
น.ส.วิชชุตา  ยังศรีนาค 
นายนนทกิจ วิสุทธิชา
นนท์  

 

2.กิจการรมการอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย ป.ป.ช ส.พ.ฐ 
ชุมชน 

        2,000  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
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3.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี         3,000  

นางสถาพร  บุญช่วย 
น.ส.วริษฐา  สุวรรณรักษา 
น.ส.สริิกร  ศรโีมรา 
น.ส.พรทิวา  สุขหญีต  

  รวม         8,000      

4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  นายนัฐพร  สมบุญ  
นายเจษฎา บุญช่วย  

 

กิจกรรมสภาไทยรัฐ 
       - เลือกตั้งสภานักเรียน      
       - ประชุมสภานักเรียน  
       - ร่วมงานจิตอาสา 
       - งานหลักตามหน้าที่ของทีมสภานักเรียน 

         
5,000  

นายนัฐพร  สมบุญ 
นางสาวยพุาวรรณ แก้วนิ่ม 
นายชัยยันณ์  พักดี    
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
น.ส.ภัทรวาดี ปุนจบุัน 
น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม์ 
นายเจษฎา บุญช่วย              

  รวม         5,000      
5 อาหารกลางวัน  น.ส.วริษฐา  สุวรรณ

รักษา 
 

 กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและโภชนาการ         5,000   

  รวม         5,000      
6 สาส์นสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน  น.ส.ศิริณา  ขันชุล ี  

 

1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง         8,000  
น.ส.ศิริณา ขันชุลี 
ครูประจำชั้น  

 

2.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         2,000  น.ส.ศิริณา  ขันชุล ี
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์  

  รวม       10,000      
7 สารสนเทศ  น.ส.ศิริณา ขันชุลี  

 
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 

 

 

จัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา
(EMIS)  

นางสถาพร บุญช่วย 
 

 
จัดเก็บข้อมูลอาคาร และสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)  นางกรนิภา สังศรีสุข  

 

จัดเก็บข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน 
(M-OBEC)  

นางกรนิภา สังศรีสุข 
 

 

จัดทำเว็บไซต์ และเว็บเพจโรงเรียน         2,700  
นางกรนิภา สังศรีสุข 
นายเจษฎา  บุญช่วย  

 
จัดทำรูปเล่มสารสนเทศโรงเรียน         1,800  น.ส.ศิริณา ขันชุลี  

  รวม         4,500      
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8 โครงการกีฬาภายในและกีฬาภายนอก  นายชัยยันณ์   พักดี     

 
กิจกรรมกีฬาภายใน       80,000  นายชัยยันณ์   พักด ี    

 
กิจกรรมกีฬาภายนอก       15,000  นายชัยยันณ์   พักด ี    

  รวม       95,000      

9 พัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ  
นางธนกาญจน์  จันทร์พุม่    
น.ส.ปิยนนัท์    ทองทับ    

 1.จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง       10,000  น.ส.ปิยนันท์    ทองทับ  
 2.จัดทำป้าย  ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ         5,000    

 3.ดำเนินงานธุรการ    

 4.งานติดตามและรายงาน    

 

5.รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่    

 การศึกษาและอ่ืน ๆ    

 6.จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ    

 

7.จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
งานธุรการ       60,000    

  รวม       75,000      
10 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 

 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล / เยี่ยมบ้าน         2,000  น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 

 
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน         2,000  นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 

น.ส.ศิริณา     ขันชุล ี  
 

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน         1,000  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์  
 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน         1,000  น.ส.วริษฐา  สุวรรณรักษา  

 
กิจกรรมการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอก            500  น.ส.ปาวิตรา เสริฐพันนึก  

  รวม         6,500      
11 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางสาว สิริกร ศรีโมรา 

 1.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

 
2.ห้องเรียนสีขาว         2,000  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

 
3.วันงดสูบบุหรี่ โดยใช้(สื่อ Infrographic)         2,000  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

 
4.วันต่อต้านยาเสพติด         4,000  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

  รวม         8,000      
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12 สหกรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  นางวันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ         

 
รับสมัครสมาชิกร่วมหุ้นสหกรณ์            500  น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก 

 

 
สหกรณ์เคลื่อนที่ - น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 

นางสาวศิรณิา  ขันชุลี  
 

มอบทุนการศึกษา       13,500  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม์       

 
ปันผลและเฉลี่ยคืน 

ตามจำนวน
สมาชิก 

น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม ใช้เงิน
ของ 

  
รวม 

      14,000    
สหกรณ์
เอง 

13 ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรยีน  น.ส.พรทิวา สุขหญีต  
 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    

 

2.ดำเนินการตามแผนกิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคาร
โรงเรียน    

 
3.นิเทศติดตามโครงการ    

  รวม -     
14 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  น.ส.อิสรีย ์ภักดีภสัร์สกลุ 

 1.กิจกรรมให้บริการอาหารเสริม (นมฟลูออไรด์)  น.ส.ศิริณา ขันชุลี  

 

2.กิจกรรมอนามัยดีไม่มีโควิด-๑๙ 
       

20,000  
น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์
สกุล  

 

3.กิจกรรมจัดหาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน 
และครุภัณฑ์งานอนามัย 

         
8,000  

น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์
สกุล  

 
4.กิจกรรมบันทึกสุขภาพประจำวัน  ครูประจำชั้น  

 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
        2,000  

น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์
สกุล  

 
6.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  นายจักรินทร์ นิลโต  

  รวม       30,000      
15 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ   

 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.         3,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ   

 

กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม         3,000  
น.ส.วราภรณ์ สุดใจ 
นายนนทกิจ วิสุทธิชา
นนท์  
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-ทุกชั้นเรียนมีโครงงานคุณธรรมกิจกรรมธรรมศึกษา    

 
- สอบธรรมศึกษา        

 

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า - สอบตอบ
ปัญหาธรรมทางก้าวหน้า เพ่ือชิงรางวัล         2,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ  

 
กิจกรรมบันทึกความดี         2,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ  

  รวม       10,000      
16 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)  น.ส.อัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ 

 ส่งเสริมวินัยและประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ         2,000  นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 

 การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์         5,000  นางพรภิมล  อินทรสุภา   

 
กิจกรรมธนาคารขยะ ฐานการเรียนรู้ขยะ 5,000 

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
นายจักรินทร์  นิลโต  

 
เด็กไทยรัฐใส่ใจความสะอาด         1,000  น.ส.พินิดา  ศิริมาสกุล  

 
Big cleaning day         2,000  นายชัยยันณ์  พักดี  

  รวม       15,000      

17 เสียงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

นายเจษฎา บุญช่วย  
นายนัฐพร สมบุญ  

 1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข้อมลู ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน       10,000  นายเจษฎา บุญช่วย  
 ไทยรัฐวิทยา77(บา้นเนนิสนัติ)ผ่านเสียงตามสาย  นายนัฐพร สมบุญ  
 2.กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายโรงเรียน    

 ไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)    

 3.กิจกรรมเช้าเที่ยงพาเพลิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77    

 (บ้านเนินสันติ)    

  รวม       10,000      
18 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกจิ  

 

1.ห้องปฏิบัติการเพื่อนักเรียน 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
- จัด ตกแต่งห้องปฏิบัติการ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

     
100,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 

 

 

2.อาคารน่าอยู่ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ 

     
150,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
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ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

3.รอบโรงเรียนสวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       

27,030  
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 

 

 
 -ปรับสภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน ทางเดิน/ทางเท้า    

 
  สวนหย่อม สนาม  สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้    

 
  -ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความ       

 
  สะดวก และ   ความปลอดภัย    

 
 -ระบบน้ำ    

 
  -ระบบไฟฟ้า    

 
  -ระบบกล้องวงจรปิด    

 
 -ระบบอินเทอร์เน็ต    

  รวม     277,030      

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     567,030   
 

 
3. งานบริหารงานบุคคล  จํานวน  340,220 บาท 
 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพครูสูมื่ออาชีพ  น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก  

 

1.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
     

100,000  

ครูวันเพ็ญ  ศรสีุวรรณ 
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ  

 

2.กิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาวิชาชีพ 
       

50,000  

ครูวริษฐา  สุวรรณรักษา
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูสถาพร  บญุช่วย  

 

3.กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC 

      10,000  

ครูสถาพร  บญุช่วย 
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 
ครูวริษฐา  สุวรรณรักษา 

 

 
4. ครุภัณฑ์อุปกรณ์บุคลากร       37,220  ครูสถาพร  บญุช่วย 

ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก  
  รวม     197,220      

2 ส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างขวัญกําลังใจครูและบุคลากร นางสถาพร  บุญช่วย  

 ทางการศึกษาในโรงเรียน    
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ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

1.สร้างขวัญและกำลังใจ(ต้อนรับ/ย้าย/เกษียณอายุ
ราชการ) 

25,000  นางสถาพร  บุญช่วย 
 

  รวม       25,000      
3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหาร  นางสาวสรัญญา  พราหมณี 

 จัดการศึกษาปฐมวัย    

 

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๔ ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น         4,000  

น.ส.ยุพา  ประดับเพ็ชร   

 

2.กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน - 
น.ส.สรัญญา  
พราหมณี  

 

3.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4,000 นางสิริกาญจน์ เหลา่
ตระกลู  

 

4.กิจกรรมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสู่การ
เรียนรู้สำหรบเด็กปฐมวัย 

1,000  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
 

 

5.กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ 

1,000  น.ส.สรัญญา พราหมณ ี

 

 

6.กิจกรรมการมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

น.ส.สรัญญา  พราหมณ ี
 

  รวม       10,000      
4 จ้างครู     108,000  นางสถาพร  บุญช่วย  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     340,220    

 
 
 
 
4. งานบริหารงานงบประมาณ  จํานวน  113,400 บาท 
 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี และสินทรัพย์  นางสมจิตร  พลยมมา 
นางกรนิภา  สังศรีสุข  

 

1.กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานการเงิน       57,200  นางสมจิตร พลยมมา 
น.ส.สรัญญา พรหมมณ ี  

 

2.กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานพัสดุ       56,200  นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.สรัญญา พรหมมณ ี  
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3.จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการ
ค้นหา และตรวจสอบ 

 -  
นางสมจิตร พลยมมา 
นางกรนิภา สังศรีสุข  

 

4.ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ 

 -  
นางสมจิตร พลยมมา 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.ยุพาวรรณ แก้วนิ่ม 

 
  รวม     113,400      

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     113,400    
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ                 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย                                                       
แผนงาน                 บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานสถานศึกษา   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

     ประเด็นพิจารณาที่ ๑ – ๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ....................................... 
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๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดี มีวินัย และ
สำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก  และมาตรฐานการศึกษา  

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริมพัฒนาการทั ้ง ๔ ด้านไปพร้อมๆกันเพราะ
พัฒนาการแต่ละด้านมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันรวมทั้งส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ความสำคัญใน
การส่งเสริมพัฒนาการด้านให้ครบทุกด้านให้เด็กแต่ละวัยเกิดการเรียนรู้ได้สำรวจค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้
แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
1 เห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  จึง
เห็นสมควรจัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด เด็กมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

2.2 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
2.4 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
2.5 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน …… คน ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

  3.2.๑ เด็กร้อยละ ๗๘ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 

3.2.2 เด็กร้อยละ ๘๒ มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3.2.3 เด็กร้อยละ ๗๘  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม    
3.2.4 เด็กร้อยละ ๘๒ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

และแสวงหาความรู้ได้ 
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. ขั้นตอนเตรียมการ ใช้ระยะเวลา ๑ เดือน คือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
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๑.๒  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
๒.๒  เขียนโครงการและเสนอโครงการ 

๒. ขั้นดำเนินการ ใช้ระยะเวลา ๙ เดือน คือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
๒.๑  ชี้แจงโครงการ 
๒.๒  ปฏิบัติกิจกรรม 

 ๓.   ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมิน ใช้ระยะเวลา ๙ เดือน คือ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน 
                มีนาคม ๒๕๖๖ 
       ๓.๑ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
       ๓.๒ พัฒนา ปรับปรุง ดำเนินงาน 
 ๔.   ขั้นสรุปและรายงานผล ใช้ระยะเวลา ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
       ๔.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ 
       ๔.๒   สรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
 
5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการใช้ระยะเวลา ๙ เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖   มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา/เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 

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

ขั้นเตรียมการ 
- ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 
- เขียนโครงการและเสนอ
โครงการ 

          

ขั้นดำเนินการ 
- ชี้แจงโครงการ 
- ปฏิบัติกิจกรรม 

          

ขั้นกำกับ ติดตาม 
- ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
- พัฒนา ปรับปรุง  

          

ขั้นสรุปและรายงานผล 
- เก็บรวบรวมข้อมูล  
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา/เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 

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

- สรุป  รายงานผล 
 

 

6. กิจกรรมการดำเนินงาน 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2565  ถึง เดือน มีนาคม 

256๖ มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
๑.๒ ประชุมวางแผนดำเนินการ 
กำหนดกิจกรรมและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 

 
มิถุนายน  
๒๕๖๕ 

- 
 

นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร   

๒. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 

  ( ด้านร่างกาย ) 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร   
นางสาวสรญัญา  พราหมณ ี
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล 

 2. กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด  
          ( ด้านอารมณ์ – จิตใจ ) 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ 

๓,๐๐๐ นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร   
นางสาวสรญัญา  พราหมณ ี
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล 

 3. กิจกรรมการละเล่นอย่าง
ไทย 

        ( ด้านสังคม ) 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร   
นางสาวสรญัญา  พราหมณ ี
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล 

 4. กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ 

๕,๐๐๐ นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร   
นางสาวสรญัญา  พราหมณ ี
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล 

 5. กิจกรรมศึกษานอก
ห้องเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ 

๓,๐๐๐ นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร   
นางสาวสรญัญา  พราหมณ ี
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      60 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล 
๓. สรุปผลโครงการและรายงานผล มี.ค.๒๕๖๖ - นางสาวยุพา  ประ

ดับเพ็ชร   
 รวม  ๑๔,๐๐๐  

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ )  จำนวน    ๑๖,๐๐๐  บาท 
 
8. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. เด็กร้อยละ ๗๘ มีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 
 

- การบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง 
- การบันทึกการดื่มนม 
- การบันทึกการตรวจ
สุขภาพ 

- แบบบันทึกน้ำหนัก-
ส่วนสูง 
- แบบบันทึกการดื่มนม 
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ 
- แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 

๒. เด็กร้อยละ ๘๒ มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- บันทึกพัฒนาการผู้เรียน 
- สังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบบันทึกพัฒนาการ
ผู้เรียน 
- สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 

๓. เด็กร้อยละ ๗๘ มีพัฒนาการด้าน
สังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเปน็
สมาชิกที่ดีของสังคม 

- บันทึกพัฒนาการผู้เรียน 
- สังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบบันทึกพัฒนาการ
ผู้เรียน 
- แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 

4. เด็กร้อยละ ๘๒ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และ แสวงหาความรู้
ได ้
 

- บันทึกพัฒนาการผู้เรียน 
- การจัดประสบการณ์ 4 
ด้าน 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการทำ
กิจกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการ
ผู้เรียน 
- แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

10. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 
1. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร  
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2. นางสาวกัญชพร  บุญชัย    
      3.   นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล  

4.  นางสาวสรัญญา  พราหมณี  
5.  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี   
6.  นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร    

 

      อนุมัติ               ไม่อนุมัติ 
 

   ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ.......................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
        (นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร  )        (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)        ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                 โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ                                                       
แผนงาน                 บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐานสพฐ.    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
     ประเด็นพิจารณาที่ 1 - 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล , นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 256๕  
 
1. หลักการและเหตุผล 
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 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้
มีคุณภาพสมบูรณ์ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  โดยมีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุขมีความสำคัญอย่างยิ่ง  
ครูผู้สอนต้องจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา ไม่มุ่ งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เปิดโอกาสให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่าง  
อิสระ  ตามความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถการตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบ  จัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเทปลอดภัย  เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
1 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดำเนินการประชุมมีมติให้โรงเรียนจัดทำโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล พัฒนาการเด็กอย่างเป็น
ระบบต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
 2. เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3. เพ่ือจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

4. เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัด  ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครูอนุบาล2 – อนุบาล3 จำนวน ๔ คน โรงเร ียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) จัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญและมีคุณภาพ 

 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.  ร้อยละ๘๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ   

2.  ร้อยละ๘๑ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
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3.  ร้อยละ๘๐ ครูจัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ เด็กใช้สื ่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

4.  ร้อยละ๘๐ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. การเตรียมการและวางแผนดำเนินงาน (P) 

1.1 ประชุมปฎิบัติการวางแผน/กำหนดปฎิทินการทำกิจกรรม 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

          2. ขั้นดำเนินการ  (D) ตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
2.2 กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและปฎิบัติอย่างมีความสุข 
๒.๓ กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ 

                     ๒.๔ กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำผลมาประเมินพัฒนาการเด็ก 
          3. ตรวจสอบประเมิณผล (C) 

3.1 วางกรอบการประเมิน 
3.2 จัดหา/จัดทำเครื่องมือ 

                     ๓.๓ ดำเนินการกำกับติดตาม เก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน สรุปผล 
           ๔. สรุปรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A) 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  การเตรียมการและวางแผนดำเนินงาน (P) 
1.1 ประชุมปฎิบัติการวางแผน/กำหนดปฎิ
ทินการทำกิจกรรม 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

 พ.ค. ๖๕ ครูปฐมวัย 
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2 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นดำเนินการ  (D) ตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านเต็มศักยภาพ 
2.2 กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและ
ปฎิบัติอย่างมีความสุข 
๒.๓ กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ 
 ๒.๔ กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำ
ผลมาประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 

พ.ค.๖๕-
มี.ค.๖๖ 

 

 
 
นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร   
นางสาวสรัญญา  
พราหมณี 
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
นางสิริกาญจน์ เหล่า
ตระกูล 

๓ 
 
 
 
 

 ตรวจสอบประเมิณผล (C) 
3.1 วางกรอบการประเมิน 
3.2 จัดหา/จัดทำเครื่องมือ 
 ๓.๓ ดำเนินการกำกับติดตาม  

 
 

 
พ.ค.๖๕-
มี.ค.๖๖ 

 

นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร   
นางสาวสรัญญา  
พราหมณี 
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล 

๔  สรุปรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)  มี.ค.๖๖ นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 

 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ มีแผนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
ระยะเวลา/เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.256๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๑.การเตรียมการและวางแผน
ดำเนินงาน (P) 
1.1 ป ร ะ ช ุ ม ป ฎ ิ บ ั ต ิ ก า ร
วางแผน/กำหนดปฎิทินการทำ
กิจกรรม 
๑.๒ แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๑.๓ ประชุมครูเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

          

๒.ข ั ้ นดำเน ินการ  (D) ตาม
กิจกรรมต่อไปนี้ 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
2.2 กิจกรรมสร้างโอกาสให้
เด ็กเล ่นและปฎ ิบ ัต ิอย ่ างมี
ความสุข 
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ขั้นตอนการดำเนินการ 
ระยะเวลา/เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.256๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๒.๓ ก ิจกรรมห ้องเร ียนด ีมี
คุณภาพ 
 ๒.๔ กิจกรรมพัฒนาเด็กตาม
สภาพจริง นำผลมาประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
 
๓. ตรวจสอบประเมิณผล (C) 
3.1 วางกรอบการประเมิน 
3.2 จัดหา/จัดทำเครื่องมือ 
๓.๓ ดำเนินการกำกับติดตาม  
๔. สร ุปรายงานผลเพ ื ่อการ
ปรับปรุงพัฒนา (A) 

 
7. งบประมาณ 
 แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนิน
สันติ)จำนวน  11,000  บาท  เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1) กิจกรรมจัดประสบการณ์ที ่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ      

    - ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจำนวน   4,000 บาท 
2) กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก      จำนวน   2,000 บาท 
3) กิจกรรมจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดมุมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน       จำนวน   4,000 บาท 
4) กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 - ค่าจัดทำแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จำนวน   1,000  บาท 

                 ค่าใช้จ่าย              รวมทั้งสิ้น       จำนวน   11,000 บาท 
                                              (ทุกรายการสามารถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดผลความสำเร็จ วิธีการวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 
1 )  ร ้ อยละ8๑  คร ู ผ ู ้ ส อนจั ด
ประสบการณ์ที ่ส ่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ    

- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
- ประเมินพัฒนาการของเด็ก 
- สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
- แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
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- บันทึกหลังการสอน - แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 
2) ร้อยละ8๑ สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
เด็ก 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 

-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็กด้าน
อารมณ์ จิตใจ 

3 ) ร้อยละ8๐ เพื่อจัดบรรยากาศ
ที ่เอ ื ้อต่อการเร ียนรู ้ ใช ้ส ื ่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
- ประเมินพัฒนาการของเด็ก 
- สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
- บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
-แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
-หลักฐานการใช้สื่อเทคโนโลยี 

4 ) ร้อยละ8๐ เพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

-  บ ั น ท ึ ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็ก 
- บันทึกการนิเทศ 
- บันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคล 
- บันทึกหลังการสอน 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แฟ้มข้อมูลเด็กราบบุคคล 
- แบบบันทึกหลังการสอน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
2.  เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
3.  ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เด็กใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4..  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัด ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
10. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 

1. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร    
2. นางสาวกัญชพร  บุญชัย         

      3.   นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร        
4.  นางสาวสรัญญา  พราหมณี      
5.  นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล      
6.  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี   

 
      
       อนุมัต ิ     ไม่อนุมัต ิ
 
 
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล)          (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
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 ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)         ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน  สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ ๑.๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล , นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒   และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔ )  พ.ศ. ๒๕๖๒  เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
อ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณและนำความรู้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูล 
อย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปโดยเฉพาะผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานจะต้องมีทักษะอื ่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื ่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดคํานวณ เป็นต้น นอกจากนี้ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชน
ควรมีคือการเรียนรู้3R ได้แก่ 1) Reading (อ่านออก) 2) (W) Writing (เขียนได้) 3) (A)Arithmetic’s 
(คิดเลขเป็น) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) เห็นความสำคัญของ ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 
21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือการเรียนรู้3R ได้แก่ 1) Reading (อ่านออก) 2) (W) Writing (เขียนได้) 
3) (A) Arithmetic’s (คิดเลขเป็น) จึงได้ทำโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการคิดคำนวณขึ้นเพ่ือ
พัฒนาสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ทั้งกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
ให้กับนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
 2.2 เพ่ือให้ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 
 
 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)ทุกคนสามารถพัฒนาการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจและ
ดำเนินโครงการทักษะการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

3.1.2  นักเรียนที่ได้รับการประเมินทักษะการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป ร้อยละ 78  
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๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
- ประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน 
- จัดทำเครื่องมือเอกสารทักษะการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
- นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณไปใช้ 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 

- นิเทศติดตามประเมินผลแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
                    -    สรุปโครงการและรายงานผล 
 
๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ  พ.ค.  ๖5 นางจิรายุ  พรหมเจริญ 

นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  พ.ค.  ๖5 นางจิรายุ  พรหมเจริญ 

นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 
๓ ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อวางแผน

ดำเนินงาน 
 มิ.ย. ๖5 นางจิรายุ  พรหมเจริญ 

นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 
๔ จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการ

อ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

๑2,๐๐๐ มิ.ย. ๖5 ครูประจำชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑– มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๕ นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ไปใช้ 

 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ 
๓ 

๖ นิเทศติดตามประเมินผลการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคำนวณ 

 มี.ค.๖6 นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 

๗ สรุปโครงการและรายงานผล  มี.ค. ๖6 นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 รวม ๑2,๐๐๐   

 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน   พฤษภาคม   ๒๕๖5 ถึง เดือน  
มีนาคม  ๒๕๖6   มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมจัดทำแผนการ
ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะครูเพ่ือ
วางแผนดำเนินงาน 
- จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบ
ฝึกทักษะการอ่านการเขียน 
การสื่อสาร และการคิด
คำนวณระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่๑ – มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
- นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึก
ทักษะการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ไปใช้ 
ประเมินผล ( C ) 
- นิเทศติดตามประเมินผล
ทักษะการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A 
-สรุปโครงการและรายงานผล 

           

 
๗. งบประมาณ 
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เงินอุดหนุน  เป็นเงิน ๑2,๐๐๐  บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๗.๑ ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 
๗.๒ ค่าหมึกถ่ายเอกสาร 
๗.๓ แฟ้มใส่เอกสาร 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น      ๑2,๐๐๐  บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

๑. คร ูและบ ุคลากรท ุกคนใน
โรงเรียน  มีความรู ้ ความเข้าใจ
และดำเนินโครงการทักษะการ
อ่านเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ  

๑.สำรวจรายการ  ๑.แบบสำรวจรายการ 
 ๒.แบบบันทึกผล 

๒.นักเร ียนที ่ ได ้ร ับการพัฒนา
ทักษะการอ ่านการเข ียน การ
สื ่อสาร และการคิดคำนวณผ่าน
เกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับ 3
ขึ้นไปร้อยละ 78 

๑.ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
   9.2 ครูทุกคน และผู้ปกครอง  มีความเข้าใจและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
 9.3 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการทักษะการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณอย่าง
เป็นระบบเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   
 
๑๐. คณะกรรมการโครงการ 
    ๑. นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
    2. นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 
    3. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
  
   ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชือ่........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล)                (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
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   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ               ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ O–NET , NT , RT  
แผนงาน                     บริหารวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ประเด็นพิจารณาที่ 7                                     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
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ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และความสุข นอกจากนี้ในหมวด 4 มาตรา 23 ข้อ 2 และข้อ 4 การ
จัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความร ู ้ความเข ้าใจและประสบการณ์เร ื ่องการจ ัดการ การบำร ุงร ักษาการใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้ด้านทักษะ คณิตศาสตร์ และด้านภาษา 
เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา  

สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร 
เขต 1 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O–NET , NT 
, RT ) สูงขึ้น ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยสนับสนุน
กิจกรรมที่ทำให้เกิด จินตนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  สถานศึกษาจึงจัดทำโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ สู่
ประสิทธิภาพ ( O–NET , NT , RT ) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะ/แบบทดสอบระดับชาติ ( O–NET , NT , RT ) ที่ได้มาตรฐาน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู ้เร ียนอย่างเข้มก่อนการทดสอบระดับชาติ  

( O–NET , NT , RT ) 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ( O–NET , NT , RT ) 

ให้สูงขึ้น  
 
 

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 , ป.3 , ป.6 
และ ม.3 จัดทำชุดฝึกทักษะ/แบบทดสอบระดับชาติ ( O–NET , NT , RT )  ที่ได้มาตรฐาน  

3.1.2 ผู้เรียนชั้น ป.1 , ป.3 , ป.6 และ ม.3 ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มตลอดเดือนธันวาคม 
ถึงกุมภาพันธ์  

3.1.3 ผู้เรียนเรียนชั้น ป.1,ป.3,ป.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ ( O–NET , NT , RT )  สูงขึ้นเมื่อเที่ยบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
     3.2. เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 ร้อยละ 7๒ ของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ มีชุดฝึกทักษะ/แบบทดสอบระดับชาติ ( O–NET , NT , RT )  ที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
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3.2.2 ร้อยละ 7๒ ของนักเรียนชั้น ป.1 , ป.3 , ป.6 และ ม.3 ได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม 
ตลอดเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ 2565 
 3.2.2 ร้อยละ 7๒ ของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ( O–NET , NT , RT ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
   
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
         1)  ประชุมครูกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ เพ่ือรับทราบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ( O–NET, NT, RT )   
ปีการศึกษา 2564                 
          2)  จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
       1) ประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ , หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือ

กำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงาน 
          2)  หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  
(O-NET,NT,RT) สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องปรับปรุง  
  ๓) ครูผู้สอนจัดทำชุดฝึกทักษะ/แบบทดสอบระดับชาติ ( O–NET , NT , RT )  ที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ (จัดทำตัวอย่างข้อสอบ (O-NET,NT,RT) ย้อนหลัง) 
   ๓.๑) O-NET สรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ (ป.6 และ ม.3) 
   ๓.๒)  NT ป.3  สร ุปเน ื ้อหาสาระการเร ียนร ู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
(ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและความสามารถทางคณิตศาสตร์) 
   ๓.๓) RT ป.1 สรุปเนื ้อหาสาระด้านการอ่านของผู ้ เร ียน  (การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)           
  ๔) การสอบ Pre O-NET ,Pre NT, Pre RT 
  ๕) การสอนเสริม O-NET,NT,RT 
  ๖) นักเร ียนเข ้าร ่วมกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อย่างเข้มตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้  
 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C)                 
  1) จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา 
  2) จัดกิจกรรมคู่สัญญาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (เพื่อนนิเทศเพ่ือนในชั้นเรียนเดียวกัน) 
  3) ประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
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               1) สรุปผลการจัดทำโครงการ  
  2) รายงานผลการดำเนินโครงการ  
  3) ปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทาง
วางแผน วิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ 
ระบุกิจกรรม 

- มิ.ย. 65 อัธยา  กาญจนดิษฐ์ 

2 
การจัดทำชุดฝึกทักษะ,จัดทำตัวอย่าง
ข้อสอบ (O-NET,NT,RT) ย้อนหลัง ๕0,000 ก.ค. 65 ครูผู้สอน 

๓ 
การสอบ Pre O-NET ,Pre NT, Pre 
RT - ธ.ค.65 - ม.ค.66 ครูผู้สอน 

๔ การสอนเสริม O-NET,NT,RT - ส.ค.65 - ก.พ.66 อัธยา  กาญจนดิษฐ์ 

๕ 
จัดทำสรุป / รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ / ปรับปรุง
การดำเนินโครงการ 

- มี.ค. 66 อัธยา  กาญจนดิษฐ์ 

 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2565 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 
2566   มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

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

ขั้นวางแผนการ ( P) 

1)  ประชุมครูเพ่ือรับทราบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้,กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และผลการ
ทดสอบระดับชาติ  
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

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

( O–NET , NT , RT)  ปี
การศึกษา 2564                 
2)  จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
 1) ประชุมคณะทำงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ,หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือ
กําหนดทิศทางและวาง
แผนการดำเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) หัวหน้า 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก วิเคราะห์ สาระ
การเรียนรู้ที่นักเรียนต้อง
ปรับปรุง 
3) ครูผู้สอนจัดทำชุดฝึก
ทักษะ,จัดทำตัวอย่างข้อสอบ 
(O-NET,NT,RT) ย้อนหลัง 
4) ครูผู้สอนจัดสอบ Pre O-
NET , Pre NT , Pre RT 
๕) การสอนเสริม O-
NET,NT,RT 
6) จัดทำสรุป / รายงานผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ / 
ปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
ประเมินผล ( C ) 
1) จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา 
2) จัดกิจกรรมคู่สัญญาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ (เพ่ือนนิเทศเพ่ือน
ในชั้นเรียนเดียวกัน) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

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

3) ประเมินผลผู้เรียนด้วย
แบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
1) สรุปผลการจัดทําโครงการ  
2) รายงานผลการดําเนิน
โครงการ  
3) ปรับปรุงการดําเนิน
โครงการ 

          

 
7. งบประมาณ 

หมวดเงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)   เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- การจัดทำชุดฝึกทักษะ,จัดทำตัวอย่างข้อสอบ (O-NET,NT,RT) ย้อนหลัง จำนวน 

50,000  บาท   
                        รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 50,000 บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ 7๒ ของครผูู้สอนมีชุดฝึก
ทักษะ,ชุดแบบทดสอบระดับชาติ  
( O–NET , NT , RT ) ที่ได้มาตรฐาน 

ประเมินผลงาน 
แบบประเมินเครื่องมือ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 7๒ ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม
ก่อนการทดสอบระดับชาติ                    
( O–NET , NT , RT ) 

สำรวจ 
ประเมิน 
สังเกต 

แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมินผลการเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

3. ร้อยละ 7๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ  ( O–NET , NT , RT ) 
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบ
กับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ทดสอบ 
แบบทดสอบระดับชาติ 
( O–NET , NT , RT ) 

แบบบันทึกข้อมูล 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

และภาษาอังกฤษ สูงขึ้น  
 2. ผู ้เร ียนชั ้น ป.1 , ป.3 , ป.6 และ  ม.3 สามารถยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  
( O–NET , NT , RT ) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเที่ยบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.
1 ,    ป.3 , ป.6 และ ม.3 มีคลังข้อสอบ/แนวข้อสอบ/แบบทดสอบระดับชาติ ( O–NET , NT , RT ) ที่
ได้มาตรฐาน 

 
10. คณะกรรมการโครงการ 
     1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
     2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.๑,ป.๓,ป.๖และ ม.๓ 
 ๓. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๓,ป.๖และ ม.๓ 
  ๔. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๖และ ม.๓ 
 ๕. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๖และ ม.๓ 
     ๖. หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ   
 
 
   ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ.......................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
           (นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์)                   (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)     ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

 

 

 

ชื่อโครงการ               กิจกรรมวันสำคัญ 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2  ประเด็นพิจารณาที่ 1 - 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ  นางสาววราภรณ์ สุดใจ  
                                        นางจิราย ุ พรหมเจริญ     นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒(ปรับปรุง ๒555) มาตรา ๖ กำหนดไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 ดังนั้น โครงการวันสำคัญ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนให้นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย ยึดมั่นใน
การทำความดีตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ มีความเคารพรัก และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และชื่นชมภูมิปัญญาไทย 

เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินส้นติ) จัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญ นำหลักการและนโยบาย
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  
 ๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย  

 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ทุกคน มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร      

3.2. เชิงคุณภาพ  
    1. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   2. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
          - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  

-ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 

       -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-ดำเนินการตามแผน โครงการ-กิจกรรม 
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      กิจกรรมวันสำคัญ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.) 
- วันไหว้ครู (9 มิ.ย.) 
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 26 -29 มิ.ย.) 
- วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (13-15 ก.ค.) 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.) 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.) 
- วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( 18 ส.ค.) 
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรมนาถบพิตร,วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ (5 ธ.ค.) 

- วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) 
- วันคริสต์มาส ( 25 ธ.ค.) 
- ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (31 ธ.ค.) 
- วันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค.) 
- วันมาฆบูชา (3 ก.พ.) 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
         นิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน ประเมินผล 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
         ปรับปรุง พัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมวันสำคัญ 

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.) 
-วันไหว้ครู (มิ.ย.) 
-วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ( 26 มิ.ย , 29 ก.ค.) 
 
-วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
 (13-15 ก.ค.) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ (12 ส.ค.) 
-วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( 18 ส.ค.) 
-วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร,วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ(5 ธ.ค.) 
-วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) 
-วันคริสต์มาส(25 ธ.ค.) 
-ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (31 ธ.ค.) 
-วันเด็กแห่งชาติ (7 ม.ค.) 
-วันมาฆบูชา (15 ก.พ.) 
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พ.ค -มี.ค 65 
3 มิ.ย. 

 
9 มิ.ย. 

14 ก.ค. 
 

 
๑๒ ก.ค. 

 
28 ก.ค. 

 
11 ส.ค. 

 
 

 
18 ส.ค. 
๒ ธ.ค. 

 
 
 
 

9 ธ.ค. 
23 ธ.ค. 
31 ธ.ค. 
7 ม.ค. 

15 ก.พ. 

นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ 
นางสาวภัทราวดี ปุณจุบัน 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
 
นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
 
 
 
นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
 
 
 
 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
นางสาววริษฐา สุวรรณ
รักษา 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 

 รวม 40,000   
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนเมษายน 

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.

2566 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
-ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา  
-ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-ดำเนินการตามแผน โครงการ-กิจกรรม 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิ.ย.) 
-วันไหว้ครู ( 9 มิ.ย.) 
-วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ( 26 มิ.ย. , 29 ก.ค.) 
-วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (24-25 ก.ค.) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ (12 ส.ค.) 
-วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( 18 ส.ค.) 
-วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(5 ธ.ค.) 
-วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) 
-วันคริสต์มาส(25 ธ.ค.) 
-ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (31 ธ.ค.) 
-วันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค.) 
-วันมาฆบูชา (15 ก.พ.) 
ประเมินผล ( C ) 
นิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
ปรับปรุง พัฒนา 
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7. งบประมาณ 
งบประมาณอุดหนุน จำนวน 40,000 บาท 

    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. อุปกรณ์จัดตกแต่งเวทีและนิทรรศการ และอุปกรณ์อ่ืนๆ    
2. ของรางวัลสำหรับเด็ก  

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   40,000  บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 82 มี

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

1. ประเมิน 
2. สังเกตพฤติกรรม 

 
1.  ประเมิน 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สามารถนำ
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข    

2.  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีสำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
        (นางสาวพรเพ็ญ  บุศราทิศ)                                    (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
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.ชื่อโครงการ                ความเป็นพลเมืองดี  
แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานสถานศึกษา   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อ ๑.๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๑ , ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางพรภิมล  อินทรสุภา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      ปีการศึกษา ๒๕๖5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ (ปรับปรุง๒๕๔๕)  มาตรา๖ กำหนดไว้ว่าการ
จัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประกอบกับนโยบายการจัด
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นำหลักการคุณธรรม นำความรู้สู่ปฏิบัติ
โดยนำไปบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่จะนำหลักการและนโยบาย
ดังกล่าวมาจัดการศึกษาให้สนองความต้องการดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยการสนับสนุนของ
มูลนิธิไทยรัฐ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                 และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และความเป็นไทย  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
                 และหลากหลาย 
 
3. เป้าหมาย  

๓.๑ เชิงปริมาณ  
  ๓.1.๑  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนผ่านการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนมีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และความเป็นไทย  

๓.1.3 นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
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     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
๓.2.๑ ร้อยละ ๘2 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๓.2.๒ ร้อยละ ๘2 ของผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และความเป็นไทย 
3.2.3 ร้อยละ 82 ของผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

และหลากหลาย 
 

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  ขั้นวางแผนการ (P)  

   ๑. ประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ 
   ๒. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

ขั้นดำเนินการ (D)  
     ๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

      ๒. ดำเนินงานตามแผนโครงการกิจกรรมความเป็นพลเมืองดี 
ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C)  

                       นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงาน ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A)  

                     รายงานผลการดำเนินงาน และส่งชิ้นงาน  
 

5. กิจกรรมและการดำเนินการ    
ที่  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
๑  กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมท่ีดี 

4,000 มิ.ย ๖5-ก.พ.๖6 ครูประจำชัน้ ป.๑ - ม.๓ 

๒  กิจกรรมความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
และ 
ความเป็นไทย 

- มิ.ย ๖5-ก.พ.๖6 ครูประจำชัน้ ป.๑ - ม.๓ 

๓  กิจกรรมความเป็นพลเมืองดี 
ยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

- มิ.ย ๖5-ก.พ.๖6 ครูประจำชัน้ ป.1 - ม.๓ 

 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖5 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖6  

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้  
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ขั้นตอนการดำเนินงาน  

 ระยะเวลา / เดือน    

 ปี พ.ศ. ๒๕๖5 ปี พ.ศ. ๒๕๖6  

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

ขั้นวางแผนการ ( P)  
    ๑.ประชุมจัดทำแผนการ
ดำเนินการ 
    ๒.นำเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ 
ขั้นดำเนินการ  (D)  
   ๑.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
   ๒. ดำเนินงานตามแผน
โครงการกิจกรรมความเป็น
พลเมืองดี 
ประเมินผล ( C )  
    นิเทศ ติดตาม กำกับการ
ดำเนินงาน ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A)  
    รายงานผลการดำเนินงาน / 
ส่งชิ้นงาน   

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจำนวน ๔,0๐๐ บาท 

          เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
๑. จัดซื้ออุปกรณ์การทำชิ้นงาน (A๔)      จำนวนเงิน 1,๐๐๐ บาท 
๒. จัดซื้ออุปกรณ์จัดนิทรรศการ             จำนวนเงิน 3,0๐๐ บาท 
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            ๔,0๐๐  บาท (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
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8. การประเมินผล  
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  วิธีการวัดประเมินผล  เครื่องวัดผลประเมินผล  

๑.  ร้อยละ ๘2 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ๑. ประเมิน 
 ๒. สังเกต 

  ๑. แบบประเมิน 
  ๒. แบบสังเกต 

๒.  ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมี
ความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์และ
ความเป็นไทย 

 ๑. สังเกตพฤติกรรม 
 ๒. ประเมิน 
 ๓. สอบถาม 

 ๑. แบบสังเกต 
 ๒. แบบประเมิน 
 ๓. แบบสอบถาม  

3. ร้อยละ 82 ของผู้เรียนปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดี ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และ 
หลากหลาย 

 ๑. สังเกตพฤติกรรม 
 ๒. ประเมิน 
 ๓. สอบถาม 

 ๑. แบบสังเกต 
 ๒. แบบประเมิน 
 ๓. แบบสอบถาม  

  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่ 
               สถานศึกษากำหนด 
 2.  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และความเป็นไทย  
 3.  ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
10. คณะกรรมการโครงการ  

1. นางพรภิมล  อินทรสุภา  
 2. ครูประจำชั้น ป.1 - ม.๓ 
   

 
 
 

                                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ  

     
   

   ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ.....................................ผูอ้นุมัติโครงการ                   
            (นางพรภิมล  อินทรสุภา)                    (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร)                
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)        ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.          มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็น

สำคัญ 
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

สำคัญ 
    ประเด็นพิจารณาที่ ๑-๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามความในมาตรา  ๒๔  ข้อ  ๕  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 

ได้กำหนดว่า  “ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้”  และตามความในมาตรา 
๓๐  ได้กำหนดอีกด้วยว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ  ผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา”  ซึ่ง
หมายถึงสถานศึกษาทุก ๆ แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องสนับสนุนส่งเสริม  กำกับดูแล
ให้ครูผู้สอนทำการวิจัยกันทุกระดับอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน  
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับ  ทุก
เพศ  ทุกวัย  ดังนั้นบทบาทของครูยุคใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ และ
ตระหนักในความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนให้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งจะต้องปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ของตนเองได้อีกด้วย 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน  ประโยชน์ใน
การทำวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จัก
เด็กเป็นรายบุคคล และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูทุกคนได้จัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหา 
การเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้นไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำวิจัยเบื้องต้น 
 ๒.๒  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

๒.๓  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาใน  
การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๓.  เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

ครูและบคุลากรทางการศึกษาจำนวน  ๓๙  คน ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๓ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียน และจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ  ๑ เรื่อง 
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๓ นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              ๑. ประชุมวางแผน/เสนอโครงการขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานวางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 

๑. ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               ๑.  กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการและกิจกรรม 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 
๒. สรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
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๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  

 

ที ่
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

๒,๐๐๐ ตลอดปี 
การศึกษา 

นางสาวศิริวรรณ 
วรรณนิยม 
และคณะครู 

๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการ
วิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
เรื่อง 

- ตลอดปี 
การศึกษา 

นางสาวศิริวรรณ 
วรรณนิยม 
และคณะครู 

 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึง เดือน เมษายน มีแผนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.   เม.ย. 

ขั้นวางแผนการ (P) 
๑. ประชุมวางแผน/เสนอ
โครงการขออนุมัติ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
วางแผน กำหนดรูปแบบการ
ดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๑. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
โครงการ 
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ขั้นกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล (C) 
๑. กำกับ ติดตาม ประเมินผล
โครงการและกิจกรรม 

ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารายงานผลการวิจัยในชั้น
เรียน 
๒. สรปุ รายงานผลการดำเนิน 
งานโครงการ 

๗. งบประมาณ 
เงินอุดหนุนของโรงเรียน  ๒,๐๐๐ บาท  เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
๑. ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา            ๒,๐๐๐       บาท 

                                                       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              ๒,๐๐๐       บาท 
                                 (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
๑.  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๓ ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และจัดทำรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

๒.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๓ นำผลการวิจัยในชั้น
เรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

แบบรายงานผลการวิจัยในชั้น
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

แบบรายงานผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำกระบวนการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
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๑๐. คณะกรรมการโครงการ 
 ๑. นางสาวศิริวรรณ   วรรณนิยม 
   ๒. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
   
 
    
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
     (นางสาวศิริวรรณ   วรรณนิยม)          (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ชื่อโครงการ               พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาที่ 1,2,3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.................................................................. ..................................................................................................  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า “ให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษา” และใน
วรรคที่สองที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรค
หนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแม่บทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนด การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการดำเนินงานเป็นระเบียบ
แบบแผนต่อเนื่องกันไป ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
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เป้าหมายของการพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย 
การพัฒนาหลักสูตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 

ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น 
เพ่ือความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของมาตรฐานของ สพฐ. ตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กรอบสาระท้องถิ่น ของผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของมาตรฐานของสพฐ. 
ตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ จุดเน้น  กรอบสาระท้องถิ่น และผู้เรียนทุกระดับชั้น 
   2.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประสบการณ์เรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและบริบท ของ
โรงเรียน 
  
 
 
 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

สอดคล้องกับความต้องการของมาตรฐานของสพฐ. ตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ จุดเน้น  
กรอบสาระท้องถิ่น และผู้เรียนทุกระดับชั้น 

3.1.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
และบริบท 
      3.2. เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของสาระการ
เรียนรู ้ครบทุกกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
- จัดทำหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวบรวมหลักสูตรของแต่ละสาระ

การเรียนรู้และนำมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
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          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
- ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
-    นำผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรมาสรุปและรายงานผลการดำเนินตามโครงการ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 

   
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน  - พ.ค. 6๕ นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 
2 เสนอโครงการตามแผนพัฒนา

สถานศึกษาและขออนุมัติโครงการ 
- พ.ค. 6๕ นางสาวศิรวิรรณ  วรรณนิยม 

3 ดำเนินโครงการตามกิจกรรม 
     - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา 
     - กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น  
       (หลักสูตร .........................) 
     - กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต 
 
     - ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
มิ.ย 6๕– 
มี.ค. 6๖ 
มิ.ย 6๕– 
มี.ค. 6๖ 
มิ.ย 6๕– 
มี.ค. 6๖ 
มิ.ย 6๕– 
มี.ค. 6๖ 

 
นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
นางสาวพรภิมล อินทรสุภา 
 
นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
 
นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม
และคณะ 

4 ติดตามผล/ประเมินผล - มี.ค. 6๖ นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม
และคณะ 

5 สรุปผลและรายงานผล - มี.ค. 6๖ นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนมีนาคม    
 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ (P) 
    1. ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
    2 .  จ ัดทำคำส ั ่ งแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  
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    3. จัดทำหลักสูตรของแต่
ละกล ุ ่ มสาระการ เ ร ี ย นรู้  
รวบรวมหลักสูตรของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และนำมา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเมินผล (C) 
    1. คร ูผ ู ้สอนประเมินผล
การใช้หลักสูตร 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
    1. นำผลที่ได้จากการประ 
เมินหลักสูตรมาสรุปและราย 
งานผลการดำเนินตามโครง 
การเพื ่อใช้ในการปรับปร ุง/
พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 

 

7. งบประมาณ 
จำนวนเงิน 6,000 บาท 

    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
3. ใช้ในการจัดทำรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 บาท 
4. ใช้ในการจัดทำรูปเล่มหลักสูตรท้องถิ่น 2,000 บาท 
5. ใช้ในการจัดทำรูปเล่มหลักสูตรต้านทุจริต 2,000 บาท 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     6,000   บาท 
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ของสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล อยู่ในระดับดีเลิศ 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดทำหลักสูตร 

 - แบบประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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   2. ครูผู ้สอนมีความรู ้ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามา รถนำ
หลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 
    2. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
    3. นางสาวพรภิมล  อินทรสุภา 
    4. นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
    
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
 
   ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ......................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
        (นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม)      (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
ชื่อโครงการ               พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
แผนงาน                     บริหารวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่  1   คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                        ประเด็นพิจารณาข้อที่  2                
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางจิรายุ   พรหมเจริญ   นางสาวพินิดา   ศิริมาสกุล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีกาศึกษา  256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562  และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4 )  พ.ศ. 2562  เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

ในการพัฒนาความสามารถทางการคิดให้แก่ผู้เรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ต้องเร่งขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน  จึงควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการคิดให้
นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู  พูด
หรือเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยภาษา  และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาความสามารถในการคิดบรรลุเป้าหมายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้าน
เนินสันติ)จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย  สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหาอย่างมีสติ 

   2.2  เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุป  และนำเสนอรูปแบบความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู  พูด
และเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ 

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ชั้น ป. 1 – ม.3 มีทักษะกระบวนการคิดที่
หลากหลาย  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู และสื่อสารโดย พูด  หรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

 
 
 

     3.2. เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ  7๗  ของนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย  สามารถสรุปความคิดจาก

เรื่องท่ีอ่าน  ฟัง  ดู  และสื่อสารโดยการพูด  หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผนการ (P) 

- ประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน 
- จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

– มัธยมศึกษาปีที่  3 
- นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดไปใช้ 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
- นิเทศติดตามประเมินผลแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
                    -    สรุปโครงการและรายงานผล 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ  พ.ค.  6๕ นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  พ.ค.  6๕ นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 

3 ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อวางแผน
ดำเนินงาน 

 มิ.ย. 6๕ นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 

4 จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1– มัธยมศึกษาปีที่  3 

12,000 มิ.ย. 6๕ ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1– 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

5 นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดไปใช้ 

 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

6 นิเทศติดตามประเมินผลทักษะ
กระบวนการคิด 

 มี.ค. 6๖ นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 

7 สรุปโครงการและรายงานผล  มี.ค. 6๖ นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 

 รวม 12,000   

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน   พฤษภาคม   256๕ ถึง เดือน มีนาคม 

256๖  มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
-   ประชุมจัดทำแผนการ
ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
-ประชุมชี้แจงคณะครูเพ่ือ
วางแผนดำเนินงาน 
-จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– มัธยมศึกษาปีที่  3 
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-นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึก
ทักษะกระบวนการคิดไปใช้ 
ประเมินผล ( C ) 
-นิเทศติดตามประเมินผล
ทักษะกระบวนการคิด 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A 
-สรุปโครงการและรายงานผล 
 
7. งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 
2. ค่าหมึกถ่ายเอกสาร 
3. แฟ้มใส่เอกสาร 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  12,000  บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
 
 
 
 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1.ร้อยละ  7๗ ของนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการค ิ ดท ี ่ หล ากหล าย  
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  
ฟัง  ดู  และสื่อสารโดยการพูด  หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
 

1.ประเมิน 
2.ตรวจชิ้นงาน 
 

 1.แบบประเมิน 
2.แบบบันทึกผล 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที ่หลากหลายและสามารถคิดอย่างเป็นระบบได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละคน 

   2.  นักเรียนเกิดทักษะชีวิตพ้ืนฐานโดยรู้จักตนเอง  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้ถูกต้อง  
 มีการวางแผนงานและทำงานเป็นทีม 

3. นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย เช่น การวาดภาพสร้างสรรค์ 
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  แผนผังความคิด  แผนภาพความคิด    
 
10. คณะกรรมการโครงการ 
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 1. นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
 2. นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 
     3. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่  3 
 
 
   
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
 
  
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
         (นางจิรายุ    พรหมเจริญ)                     (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
 

 
 
 

 
ชื่อโครงการ               โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
แผนงาน                     วิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
    ข้อที่ 1.2  ประเด็นพิจารณาที่ 1 , 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมลูกเสือ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข เป็นพลเมืองดีที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด  
 2.2  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่
หลักสูตรกำหนด  

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามท่ีโรงเรียนกำหนด      
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละ 8๒ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              - จัดทำโครงการเพื ่อเสนอขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบและขอจัดตั ้งงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 256๕ 
  - ประชุมวางแผน / จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  - กำหนดรูปแบบการดำเนินการ 
 
 
 ขั้นดำเนินการ (D) 
              - จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               - กำกับติดตามผลงาน 
  - ประเมินผลการดำเนินงาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

๑.เขียนโครงการ 
- 

 
พ.ค.๖๕ นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 

2 ขั้นดำเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
 
 
 

 
15,000 

 
 
 

 
มิ.ย.๖๕ 

 
 
 

 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
 
 
- กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ฯ 
 
- พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือ
สามัญและ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
 
 
 
- กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. 
 
 
- ฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือ 
 
 
- อบรมนายหมู่ลูกเสือ  
 
- อบรมลูกเสือจราจร 
- เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด สพป.ชพ.๑ 
- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืน 
ลูกเสือสำรอง 
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
สามัญ  
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ 
กิจกรรมประกวดแข่งขันลูกเสือ 
- กิจกรรมแข่งขันการสวนสนามเพ่ือเป็น
ตัวแทนไประดับประเทศ 
- กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวน
สนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

10,000 
 
 

๖,000 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

1๑,000 
 

1๖,000 
5,000 

 
3,000 

 
๗,๐00 

 
2๙,000 

 
2๙,000 

 
 

๗,000 
 

๕,000 
 
 

มิ.ย.๖๕ 
 
 
มิ.ย.๖๕ 
 
มิ.ย.๖๕ 
 
 
 
 
 
มิ.ย.๖๕ 
 
 
มิ.ย.๖๕ 
 
 
ก.ค.6๕ 
 
ส.ค. ๖๕ 
ส.ค. ๖๕ 

 
๒๕ พ.ย.๖๕ 
 
ธ.ค.๖๕ 

 
ธ.ค. ๖๕ 
 
ธ.ค. ๖๕ 
 
 
๑๕ มิ.ย.6๕ 
 
๑ ก.ค.6๕ 

 
 

นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม์ 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นางสาวพรทิวา สุขหญีต 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม์ 
นายนัฐพร สมบุญ 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม์ 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
นายชัยยันณ์  พักดี 
นายนัฐพร  สมบุญ 
นายนนทกิจ วิสุทธิชานนท์ 
นายนัฐพร  สมบุญ 
 
นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม ์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
นางกรนิภา  สังศรีสุข 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวน
สนามเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ   
ร.๑๐ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
- ทดสอบภาคทฤษฎี แบบทดสอบ 
 
 
 
- พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ
สำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ ่

5,000 
 
 

20,000 
 
 
 

 
 
 
 

2,000 
 
 
 

- 
 

 

28 ก.ค.6๕ 
 
 

ก.ย.6๕ 
 
 
 

 
 
 
 

มี.ค.6๖ 
 

 
 

มี.ค.6๖ 
 

 

นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นางกรนิภา  สังสรีสุข 
นางสาวยุพาวรรณ แก้วนิ่ม 
นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร 
นายนัฐพร  สมบุญ 
นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี 
 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
 
นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม์ 
นายนัฐพร  สมบุญ 

4 สรุปและรายงานผล 
ขั้นปรับปรุง/พัฒนา 
  ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการนำปัญหา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากการสรุป
โครงการ มาวิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ 
  ๒.วางแผนปรับปรุง/พัฒนาโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 

- 
 
 

- 

 
 

มี.ค.๖๖ 
 
 

มี.ค.๖๖ 
 
 

นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม์ 
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา
นายนัฐพร  สมบุญ 
นางกรนิภา  สังศรีสุข 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นายชัยยันณ์  พักดี 
นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
นางสาวพรทิวา สุขหญตี 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม 
256๖ 

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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ขั้นวางแผนการ ( P) 
   - จัดทำโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบ
และขอจัดตั้งงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี
การศึกษา 2564 
   - ประชุมวางแผน / จัดทำ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   - กำหนดรูปแบบการ
ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
   - จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
ประเมินผล ( C ) 
   - กำกับติดตามผลงาน 
   - ประเมินผลการดำเนินงาน 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

          

7. งบประมาณ 
 ๑๙๐,๐๐๐ 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอน              15,0๐๐  บาท 
• ตู้แสดงผลงานกองลูกเสือ     6,๐๐๐  บาท 
• เล่มเตรียมการสอนลูกเสือ     ๒,๐๐๐  บาท 
• สื่อการเรียนรู้ทักษะลูกเสือ     3,0๐๐  บาท 
• บอร์ดนิทรรศการ สื่อการสอน    2,๐๐๐  บาท 
• ปรับปรุงห้องลูกเสือ     2,๐๐๐  บาท 

2. กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ             10,000  บาท 
• เล่มรายงาน      3,000  บาท 
• ตู้ใส่แฟ้มงาน      2,000  บาท 
• แฟ้ม,ใส้แฟ้ม      2,000  บาท 
• จัดนิทรรศการ รับการประเมิน    3,000  บาท 

3. กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๖,000  บาท 
• อุปกรณฝ์ึกอบรม      ๒,๐๐๐  บาท 
• ค่ารถ รับ – ส่ง      ๒,๐๐๐  บาท 
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• กิจกรรมขยายผล      2,๐๐๐  บาท 
4. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  สพฐ.              10,000  บาท 

• ไวนิลประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นด้านลูกเสือ   ๑,๕๐๐  บาท 
• ตู้โชว์โล่รางวัล และเกียรติบัตรลูกเสือ          4,๐๐๐  บาท 
• ป้าย “โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.”     4,500  บาท 

5. ฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือ                     10,000   บาท 
• เอกสารการฝึกอบรม วัสดุฝึก    4,000  บาท 
• ป้ายกิจกรรม      1,500  บาท 
• ค่าวิทยากร      4,500  บาท 

6. กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ              1๑,๐๐๐ บาท 
• ป้ายไวนิลกิจกรรม      1,200  บาท 
• ค่าวิทยากร      5,๐๐๐  บาท 
• ค่าอุปกรณ์ฝึก      3,8๐๐  บาท  

7. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจราจร              1๖,๐๐๐ บาท 
• ป้ายไวนิลกิจกรรม     1,200           บาท 
• ค่าอาหาร เบรก      ๔,๐๐๐  บาท 
• ค่าวิทยากร      5,๐๐๐  บาท 
• ค่าอุปกรณ์ฝึก      5,8๐๐  บาท 

8. เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพป.ชพ.๑   5,๐๐๐  บาท 
• ค่าอุปกรณ์ฝึก      ๑,๕๐๐  บาท 
• ค่ารถ รับ – ส่ง      ๒,๐๐๐  บาท 
• ขยายผล       ๑,๕๐๐  บาท 

9.  กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า และบำเพ็ญประโยชน์    3,000  บาท 
• ค่ารถรับ- ส่ง      1,500  บาท 
• ค่าพวงมาลา      500  บาท 
• กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์     1,000  บาท 

10.  กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนลูกเสือสำรอง      ๗,๐๐๐  บาท 
• ค่าอุปกรณ์ฝึก/กิจกรรมฐาน    1,500  บาท 
• ไวนิลกิจกรรม         1,500  บาท

  
• อาหารเบรก      ๔,๐00   บาท 

11. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ           2๙,000  บาท 
• ค่าอุปกรณ์ฝึก/กิจกรรมฐาน           2๕,000  บาท 
• จัดทำเอกสาร      ๔,๐๐๐  บาท 

12. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่          2๙,000  บาท 
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• ค่าอุปกรณ์ฝึก/กิจกรรมฐาน           2๕,000  บาท 
• จัดทำเอกสาร      ๔,๐๐๐  บาท 

13. กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม    1๗,000 บาท 
 - แข่งระดับเขตฯ 
 - แข่งระดับจังหวัด 
 - แข่งวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ ก.ค.๒๕๖๒ และวันซ้อมใหญ่ 
 - แข่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๑๐ วันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๖๒ และวันซ้อมใหญ่ 

• อาหาร/น้ำดื่ม ตลอดการฝึกซ้อม และแข่งขัน   ๕,๐๐๐  บาท 
• ค่ารถ รับ – ส่ง      ๑๐,๐๐๐ บาท 
• อุปกรณ์ในการสวนสนาม     ๒,๐๐๐  บาท 

14. กิจกรรมแข่งขันทักษะ      20,000 บาท 
• ค่าอุปกรณ์ฝึก      18,000 บาท 
• ค่ารถ รับ – ส่ง      ๒,๐๐๐  บาท 

15. ทดสอบภาคทฤษฎี แบบทดสอบ     2,000  บาท 
• เอกสารข้อสอบลูกเสือระดับชั้น ป.1- ม.3   2,000  บาท 

 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     ๑๙๐,๐๐๐    บาท 

(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม
สถานศึกษากำหนด  

- สำรวจความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

- สำรวจความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  ครบตามท่ีหลักสูตรกำหนด  
2.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร

กำหนด 
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10. คณะกรรมการโครงการ 
๑. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
2. นางกรนิภา สังศรีสุข 
3. นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 
4. นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ 
5. นางสาวสิริวรรณ  วรรณนยิม 
6. นางสาววริษฐา  สวุรรณรกัษา 
7. นางสาวพรทิวา สุขหญีต  
๘.นางสาวสุดารัตน์  พงษ์ทวี 
๙.นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม 
๑๐.นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
๑๑.นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร 
๑๒. นายชัยยันณ์  พักดี 
๑๓. นายนัฐพร  สมบุญ 
๑๔. นายนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์ 

    
 
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวภัทราวดี  ปนุจุบัน)      (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)       ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)                       
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ชื่อโครงการ                                     ทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
แผนงาน                                           บริหารวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.                                  มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานสถานศึกษา                           มาตรฐานที่ ๑   

   ข้อที ่๑.๑    ประเด็นพิจารณาที่ 5 
   มาตรฐานที่ 3   ประเด็นพิจารณาที่ 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                            นายนัฐพร สมบุญ  นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ                      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ                  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง พุทธศักราช  
2562  ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช  2551  กำหนดให้โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผล
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน   ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา   
เพื่อนำผลการวัดและประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตัวครูผู้สอน
และนักเรียนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น    
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 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  ตระหนักถึงความจำเป็นของการวัดและประเมินซึ่ง
ต้องทำควบคู่กันไป ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดผลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้สามารถทราบความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอน 
2.3 เพ่ือนำผลการวัดไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.4 เพ่ือจัดทำหรือจัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.ต่างๆ 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป 
 

3. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(๒) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล 

มาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ร้อยละ ๗๕ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(๒) ร้อยละ 83 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล 

มาพัฒนาผู้เรียน 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
 ๑)ประชุมวางแผนโครงการ 
 ๒)เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
 ๓)กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ/แต่งตั้งคณะทำงาน 

    ๔)จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 

               1)ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
 ๑)กำหนดผู้ตรวจสอบโครงการ 
 ๒)กำกับติดตามกิจกรรมที่ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
 ๑)รายงานผลแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จ 
 ๒)ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ๓)เขียนรายงานโครงการ/เสนอแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป  
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 - กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักสูตร 

๔๖,๐๐๐ 
 

พ.ค.65 - 
มี.ค.๖6 

ครูนัฐพร  สมบุญ 
ครูนุชรินทร์ ธรมี

ฤทธิ์ 
2 - กิจกรรมจัดสอบตลอดปี 80,000 พ.ค.65 - 

มี.ค.๖6 
ครูนัฐพร  สมบุญ 

ครูนุชรินทร์ ธรมี
ฤทธิ์ 

3 - จัดซื้อครุภัณฑ์งานทะเบียน
วัดผล 

43800 พ.ค.65 - 
มี.ค.๖6 

ครูนัฐพร  สมบุญ 
ครูนุชรินทร์ ธรมี

ฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม  2565 ถึง เดือน  มีนาคม 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 

            ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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ขั้นวางแผนการ ( P) 
๑)ประชุมวางแผนโครงการ 

๒)เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 
๓)กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ/
แต่งตั้งคณะทำงาน 

๔)จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
               

ขั้นดำเนินการ  (D) 
1) ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ 

 
ประเมินผล ( C ) 
๑)กำหนดผู้ตรวจสอบโครงการ 

๒)กำกับติดตามกิจกรรมที่
ดำเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
๑)รายงานผลแต่ละกิจกรรมที่
ดำเนินงานเสร็จ 

๒)ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

๓)เขียนรายงานโครงการ/
เสนอแนวทางปรับปรุงหรือ
พัฒนาต่อไป 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
            ๑. กิจกรรมจัดซื้อแบบ ปพ.๖ และ ปพ.๘ กระดาษคำตอบ กระดาษรายงาน หมึกปริ้น  
            2. กิจกรรมจัดทำข้อสอบตลอดปีการศึกษา ๒๕๖5 
                     3. จัดซื้อครุภัณฑ์งานทะเบียนวัดผล 
                         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    339,800 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อย) 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เครื่องวัดผล
ประเมินผล 

(๑) ร้อยละ ๗๕ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สอบถาม 
 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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(๒) ร้อยละ 83 ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สอบถาม 
 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูมีแบบวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมหลักสูตร 
9.2 นักเรียนรู้ผลการเรียนของตนเองและมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองต่อไป 
 

10. คณะกรรมการโครงการ 

     1. นายนัฐพร  สมบุญ 

     2. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ ์
     
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   

 
 
ลงชื่อ..............………….…....….....ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ........................................ผูอ้นุมัติโครงการ          
            (นายนัฐพร  สมบุญ)                         (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ               พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน                     บริหารวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาที่ 1, 2 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววิมลมาส   น้อยมุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกั น
คุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึง
ต้องมีการดำเนินงาน 8 ขั ้นตอน โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ทั้งนี้
เพ่ือให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้น เพ่ือสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือให้การบริการจัดการของ
สถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
   

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีความรู้ความ
เข้าใจเรื ่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
     3.2 เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดำเนินการตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ในระดับดีเลิศ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผนการ (P) 

              - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
  - เขียนโครงการและเสนอโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
              - ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
  - ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               - กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
  - พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ 
  - สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการ 
- มิถุนายน นางสาววิมลมาส น้อยมุข 

2 ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3) การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ   
4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
6) การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) การจัดทำรายงานประจำปีเสนอ
บุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
- 
 

1,000 
 
- 
- 
 

3,000 
 

1,000 
 
- 
 
- 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
และคณะครูทุกคน 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงการ 

ดำเนินงาน 
- ตลอดปี

การศึกษา 
นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 

4 สรุปผลและรายงานผล - มีนาคม 
2566 

นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนมีนาคม 2565    
 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ 
- เขียนโครงการและเสนอ
โครงการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
- ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
- ดำเนินงานตามกิจกรรม
โครงการ 
ประเมินผล ( C ) 
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
- พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
- เก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินการ 
- สรุป รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 
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7. งบประมาณ 
เงินอุดหนุนของโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จำนวน 3,000 บาท 

    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 1,000 บาท 
2. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน 1,000 บาท 
3. การจัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,000 บาท 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    3,000  บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- การสอบถาม - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) ดำเนินการตามข้ันตอน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีความรู้ความเข้าใจ

เรื ่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได ้

2. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 

10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาววิมลมาส   น้อยมุข 
    2. นางสาวสรัญญา   พราหมณี 
    3. นางอัธยา   กาญจนดิษฐ์ 
    4. นางสาวเสาวรส   เฉลมิชนม์ 
    5. นางกรนิภา   สังศรีสุข 
                         

         อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
        (นางสาววิมลมาส   น้อยมุข)            (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)     ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                        สำคัญ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                        สำคัญ 
    ประเด็นพิจารณาที่ 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 2545 และ (ฉบับที่ 3)   พ.ศ.

2553 หมวด ๔ แนวทางการศึกษา มาตรา 22 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  เพื่อให้การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้เป็นไปตามกำหนดครูผู ้สอนจึงจำเป็นที ่จะต้องมีการบริหารจัดการชั ้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

กระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิคการ
บริหารจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และมีกลวิธีการสอนโดยการนำสื่อเข้ามาช่วยในการ
สอน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ อีกท้ังช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น  

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)จึงจัดทำโครงการ ห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการ
เป็นทุน โดยมีกิจกรรมที่สร้างเสริมเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างปฏิสัมพันธ์เจตคติท่ีดีระหว่างเด็กกับครูและได้ผลสำเร็จตามหลักสูตร 

   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   2.2  เพื ่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เช ิงบวกโดยเน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย  
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

          1)  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)   มีทักษะในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวกโดยเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการที่
หลากหลาย  
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     3.2. เชิงคุณภาพ  
 1) ร้อยละ ๘๓ ของครู   มีทักษะในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผนการ (P) 

1) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) วิเคราะห์ประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน เพ่ือจัดทำโครงการต่างๆให้
สอดคล้อง 

3) จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1) ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงานตามหน้าที่ 
2) ดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 

1) ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกในการทำกิจกรรมที่รับผิดชอบ และรวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรมให้ครบถ้วนตามภาระงานที่กำหนดไว้ตามโครงการ 
 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
1) สรุปผล ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

   

1 กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ 80,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม ์
- ครูประจำชั้น 
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2564 ถึง เดือน มีนาคม 

2565  มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

 
7. งบประมาณ 

80,000 บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. วัสดุพัฒนาห้องเรียน ห้องเรียนละ 2,500 จำนวน 31 ห้อง รวม  77,500  บาท 
2. วัสดุอุปกรณ์ เก็บรวบรวมงานโครงการ    รวม    2,๕00  บาท 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.256๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
1. เสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการอนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
3. ประชุมชี้แจงทำ
ความเข้าใจขั้นตอน
การดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
4. กิจกรรมตาม
โครงการ 
     4.1 กิจกรรม
ห้องเรียนดีมีคุณภาพ 
ประเมินผล ( C ) 
5. กำกับติดตาม
ผลงาน 
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ขั้นสรุปผลและ
รายงานผล (A) 
  6. รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      120 
 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                                80,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ ๘๓ ของครู   มีทักษะ
ในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- ประเมินห้องเรียน  - แบบประเมินห้องเรียน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูมีทักษะในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนในเชิงบวก เช่น จัดเก็บข้อมูลรายบุคคล การจัด
ห้องเรียน ความสะอวด บอร์ดความรู้ และมุมต่างๆของห้อง  

    
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
    2. ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 
     
    
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวเสาวรส  เฉลมิชนม์)             (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)         ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)                       
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ชื่อโครงการ               ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน                     วิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ ๑.๒  ประเด็นพิจารณาที่  ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         นโยบาย  สพฐ. 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมี
พอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ 

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) จึงได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา
เป็นหลักการในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกระบวนการ
ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้
นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากหลักการดังกล่าว 
ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง    
  ๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง  
ถูกต้อง 
     ๒.๓  เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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๓.  เป้าหมาย 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๗๐๐ 
คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
            ๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๗๐๐ 
คน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

๓.๑.๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๗๐๐ 
คน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
    ๓.๒.๑ ร้อยละ ๘2 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง   
            ๓.๒.๒ ร้อยละ ๘2 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
            ๓.๒.๓ ร้อยละ ๘2 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
      - เขียนโครงการ 
      - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
  - ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในโครงการ 

- ดำเนินจัดกิจกรรมในโครงการ 
      กิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน 
      กิจกรรมบันทึกรายรับ – รายจ่าย 
      กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้   
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               - กำกับ ติดตาม สังเกต ประเมินผล 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - สรุปผลทุกกิจกรรมในโครงการ  
                     - จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม / โครงการ 
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๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ มีแล้วแบ่งปัน 

(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)  ๕๐๐ ส.ค.2565 ครูจักรรินทร์ นิลโต 

๒ สอนน้องอดออม 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 

๗๕๐ ก.ย.2565 
ครูจักรรินทร์ นิลโต 
 

๓ เกษตรกรตัวน้อย 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

10,000 
มิ.ย.-

มี.ค.2566 
ครูนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์ 
 

4 ปลูกรักษ์  
(ประถมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

10,000 
มิ.ย.-

มี.ค.2566 
ครูนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์ 
 

 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
         การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖5  ถึง เดือนเมษายน 
๒๕๖6 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖5 ปี พ.ศ.๒๕๖6 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมปรึกษาหารือ     
วางแผนการดำเนินงาน 
- เสนอโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
 - ดำเนินงานตามโครงการ 
 กิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน 
 กิจกรรมสอนน้องอดออม  
 กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย 
 กิจกรรมปลูกรักษ์ 
ประเมินผล ( C ) 
รับผิดชอบโครงการนิเทศติดตาม
การดำเนินงานให้เป็นไปตาม 
ภาระงานที่โครงการกำหนด 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
- สรุปผลทุกกิจกรรม 
- จัดทำรายงานผลการดำเนนิ 
งาน 

            



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      124 
 

๗. งบประมาณ    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์                       21,250     บาท 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                                21,250    บาท 
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘2  
ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง   

 
การทดสอบ 

 
 แบบทดสอบ 

๒. ร้อยละ ๘2 
ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 
การสังเกต 

 
 แบบบันทึกการสังเกต 

๓.ร้อยละ๘2 
ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง   

 
การประเมินคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ 

 
 แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้   

๒.นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคร
อบครัวจากการปลูกพืชผักทางการเกษตร 

 
๑๐. คณะกรรมการโครงการ 
 1. ครูนนทกิจ  วิสทธิชานนท์ 
 2. ครูจักรินทร์ นิลโต 
     3. คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
   
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโ ครงการ                                                                          
         (นายนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์)                         (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร)       
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ   เสริมความรู้ยามเช้า 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
มาตรฐาน  สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ ๑.๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒   และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔ )  พ.ศ. ๒๕๖๒  เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
อ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณและนำความรู้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูล 
อย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปโดยเฉพาะผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจะต้องมีทักษะอื ่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื ่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เห็นความสำคัญการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณในชีวิตประจำวัน จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณในชีวิตประจำวัน 
 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.๑.1 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีความสามารถใน

การเรียนรู้ และการทำกิจกรรมได้ในระดับดี 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.๒.1 ร้อยละ ๗๘ ของนักเรียนทุกคน มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณในชีวิตประจำวัน 
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3.๒.2 ร้อยละ ๗๘ ของนักเรียนทุกคนมีทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
- ประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงาน 

 
ขั้นดำเนินการ (D) 

- จัดทำเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในแต่ละวัน  
- วางแผนจัดตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนออกนำเสนอความรู้ในแต่ละวัน 
- กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ (A WORD A DAY)  
- กิจกรรมการคิดเลขเร็ว 
- กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์          

ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
- นิเทศการพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน          

ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
                    -    สรุปโครงการและรายงานผล 
 
๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ  พ.ค.  ๖๕ ผอ. 

นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  พ.ค.  ๖๕ นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
๓ ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อวางแผน

ดำเนินงาน 
 พ.ค.  ๖๕ นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 

๔ จัดทำเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่จะ
นำเสนอในแต่ละวัน 

5000 
 

พ.ค.  ๖๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๕– มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๕ วางแผนจัดตัวแทนของนักเรียนแต่
ละชั้นเรียนออกนำเสนอความรู้ใน
แต่ละวัน 

 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๕ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๖ กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
คุณครูในกลุ่มสาระภาษาไทย 

๗ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ (A 
WORD A DAY)           

 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวศิริณา  ขันชุลี 
นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๘ กิจกรรมการคิดเลขเร็ว  ตลอดปี

การศึกษา 
นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
คุณครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

๙ กิจกรรมนักอ่านรุ่นเยาว์           ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม ์
นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 

๘ นิเทศการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนด้านการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน          

 มี.ค. ๖๖ นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 

๙ สรุปโครงการและรายงานผล  มี.ค. ๖๖ นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
 รวม 5,000   

 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน   พฤษภาคม   ๒๕๖๕ ถึง เดือน  
มีนาคม  ๒๕๖๖   มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

 ปี พ.ศ.๒๕๖๕  ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมจัดทำแผนการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะครูเพ่ือ
วางแผนดำเนินงาน
ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
-จัดทำเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ 
ที่จะนำเสนอในแต่ละวัน  
-วางแผนจัดตัวแทนของ
นักเรียนแต่ละชั้นเรียนออก
นำเสนอความรู้ในแต่ละวัน 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
-กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ
คำ (A WORD A DAY)  
-กิจกรรมการคิดเลขเร็ว 
-กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์          
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๗. งบประมาณ 

เงินอุดหนุน  เป็นเงิน 5,๐๐๐  บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
        ๗.๑ ค่ากระดาษการจัดทำสื่อ 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น      5,๐๐๐  บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๘ มีสามารถ
ด ้านการอ ่าน การเข ียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 

สำรวจพฤติกรรมขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสำรวจพฤติกรรม 

๒.นักเรียนร้อยละ ๗๘ เกิดการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สำรวจพฤติกรรมขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสำรวจพฤติกรรม 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนได้พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
   9.2 นักเรียนได้รับความรู้เท่าทันข่าวสาร 
 ๙.๓ นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

 ปี พ.ศ.๒๕๖๕  ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ประเมินผล ( C ) 
-นิเทศการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน
ด้านการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน          
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
-สรุปโครงการและรายงาน
ผล 
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๑๐. คณะกรรมการโครงการ 
     ๑. นางสาวปาวิตรา  เสรฐิพันนึก 
 ๒. นางสาวศิริณา  ขันชุลี 
 ๓. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
  
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
       (นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก)            (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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โครงการ               พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวม 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ประเด็นพิจารณาที่  3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร   นางอัธยา   กาญจนดิษฐ์ 
             นางสาวกชกร   เรืองสังข์           นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๔๙ได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ   มีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรค
หนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)ได้รับการคัดเลือกในฐานะเป็นโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรียนรวม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคกันและเข้าถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ  ทักษะการ
ดำรงชีวิต  และพ้ืนฐานอาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนพ่ึงตนเองได้  และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานที่กำหนดจึงมีความ
จำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวมอย่างเป็นระบบ  
2.2  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะที่ในการคัดกรอง และการ

เขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวมตามมาตรฐานที่
กำหนด 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) 

   1) พัฒนา ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียน
รวม จำนวน 103 คน    
      2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 41 คนให้มีความรู้ ความสามารถทักษะที่
จำเป็นในการจัดการศึกษาการคัดกรองและการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับ
นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวม 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      132 
 

    3.2. เชิงคุณภาพ  
    1) ร้อยละ 75 ของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ ( บ้าน
เนินสันติ )  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
             2) ร้อยละ  75 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นในการจัดการคัด
กรอง และการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              3) โรงเรียนพร้อม เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ เป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ ในด้านสื่อ อุปกรณ์ ตัวอย่างการทำงานที่มีประสิทธิภาพและให้บริการกับโรงเรียน
เครือข่ายและโรงเรียนอ่ืนๆ  
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
           4.1จัดประชุมครู กศพ. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
วางแผนเพื่อจัดทำโครงการ 

- ประชุมผู้รับผิดชอบกำหนดแผนการปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน 
- กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 

            4.2 จัดอบรมครูและบุคลากร  
1) การคัดกรองและเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)นักเรียนเรียนรวม 

           2)  ดำเนินการคัดแยก/คัดกรอง/วัดเชาวน์ปัญญานักเรียนเรียนรวม 
(โดยแพทย์โรงพยาบาล/คลินิก) 
    3) เขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ (IIP) 
          4.3 ปรับสภาพแวดล้อมห้องเสริมวิชาการการจัดการเรียนรวม 

1) จัดซื้ออุปกรณ์ จัดทำสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
          4.4 จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- นิเทศการจัดการเรียนรวม 
      -ตรวจสอบการคัดกรองนักเรียนเรียนรวมในแต่ละประเภทความพิการ 
    -ตรวจแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     -สังเกตการสอนตามแผน IEP 
    -นิเทศศูนย์เรียนรวม(ศูนย์ SSS) 
      -ตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง       
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
             4.5 จัดทำสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
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5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ - พ.ค. 65  
2 จัดประชุมครู กศพ. คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ วางแผนเพื่อ
จัดทำโครงการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน 
- กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

5,000 พ.ค. 65 นางจนัทนา สวัสดิ์ละคร 

3 จัดอบรมครูและบุคลากร การคัด
กรองและเขียนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)นักเรียนเรียนรวม 
     -กิจกรรมการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
     -การคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถม
และมัธยมต้น 
    - ดำเนินการคัดแยก/คัดกรอง/วัด
เชาวน์ปัญญานักเรียนเรียนรวม(โดย
แพทย์โรงพยาบาล/คลินิก) 
   - การเขียนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 

พ.ค. 65-พ.ย.
65 

 
 
 

ก.ค. 65-ม.ค.
66 

นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 
และคณะ 

4 ปรับสภาพแวดล้อมห้องเสริมวิชาการ
การจัดการเรียนรวม 
- จัดซื้อ อุปกรณ์ ทำสื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

10,000 พ.ค. 65-มี.ค.
66 

นางสาวกชกร เรืองสังข ์
นางนัดดา เพ็ชรคีรี 

5 จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การ
ดำเนิน งานอย่างต่อเนื่อง 
- นิเทศการจัดการเรียนรวม 
-ตรวจสอบการคัดกรองนักเรียนเรียน
รวม 
ในแต่ละประเภทความพิการ 
 -ตรวจแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

2,000 มี.ค. 66 นางอัธยา กาญจนดิษฐ ์
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 -สังเกตการสอนตามแผน IEP 
 -นิเทศศูนย์เรียนรวม(ศูนย์ SSS) 
 -ตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง       

6 จัดทำสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน - มี.ค. 66 นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 
 รวม 42,000   

 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พ.ค. 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
 -จัดประชุมครู กศพ. คณะ
กรรม การสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ วางแผนเพ่ือ
จัดทำโครงการ 

ขั้นดำเนินการ  (D) 
 - จัดอบรมครูและบุคลากร 
การคัดกรองและเขียนแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)นักเรียนเรียนรวม 
  - ดำเนินการคัดแยก/คัด
กรอง/วัดเชาวน์ปัญญานักเรียน
เรียนรวม(โดยแพทย์
โรงพยาบาล/คลินิก) 
 - ปรับสภาพแวดล้อมห้องเสริม
วิชาการการจัดการเรียนรวม 

  ประเมินผล ( C ) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 

-จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
  ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
จัดทำสรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
7. งบประมาณ 
งบประมาณอุดหนุน   จำนวน  42,000 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. จัดประชุมครู กศพ. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
วางแผนเพื่อจัดทำโครงการ 5,000 บาท 

2. จัดอบรมครูและบุคลากร การคัดกรองและเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)นักเรียนเรียนรวม 15,000 บาท 

3. ดำเนินการคัดแยก/คัดกรอง/วัดเชาวน์ปัญญานักเรียนเรียนรวม(โดยแพทย์โรงพยาบาล/
คลินิก) 
นักเรียน 10 คน คนละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท 

4. จัดซื้อ อุปกรณ์ ทำสื่อ นวัตกรรมและตกแต่งห้องเรียน 10,000 บาท 
5. จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนิน งานอย่างต่อเนื่อง 2,000 บาท 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     42,000   บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

ร้อยละ75 นักเรียนที่ได้รับการคัด
กรอง  การวินิจฉัยโดยครูหรือแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

คัดกรอง แบบคัดกรอง 

ร้อยละ 75 ของครูที่ได้รับการอบรม
การเขียนแผนIEP,IIP 

แผน IEP,IIP แบบแผน IEP,IIP 

ร้อยละ 75 เพื่อให้การจัดทำ จัดหาสื่อ 
การเรียนการสอนเหมาะสำหรับ
นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

สำรวจ แบบสำรวจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
ร้องละ 75 ของนักเรียนมีการจัดทำ
แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา 

แผน IEP,IIP แบบแผน IEP,IIP 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียน
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ( Inclusion)โดย

กระบวนการในการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพื้นฐานทางการ
เรียนและการมีชีวิตที่ดีข้ึน และยกระดับคุณภาพการเรียนรวม (Intergrade)  

9.2  นักเรียนเรียนรวมทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ  

9.3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student 
Support Service : SSS) ที่พร้อมให้บริการ 

9.4  นักเรียนเรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
ตามความสนใจ ความถนัด มีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ มีทักษะกระบวนการทำงานที่ดี และ
ถูกต้อง  
 
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางจันทนา สวัสดิ์ละคร 
    2. นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 
    3. นางสาวกชกร เรืองสังข์ 
    4. นางนัดดา เพ็ชรคีรี 
    
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติ โครงการ                                                       
       (นางจันทนา สวัสดิ์ละคร)              (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)         ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)                     
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ชื่อโครงการ               คุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2  ประเด็นพิจารณาที่ 1 , 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววราภรณ์ สุดใจ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวัตถุและเทคโนโลยีเป็นยุคของการ สื่อสาร
ที่ไร้พรมแดน ทำให้กระแสโลกาภิวัตน์ไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน เด็กรุ่นใหม่หลงใหลในวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้วิถีในการดำเนินชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
ไป 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนมีความหลากหลาย
แตกต่างกันทั้งด้านพฤติกรรมอารมณ์สังคม และสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี พัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา ตลอดทั้งกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตใน
สังคม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงได้จัด โครงการคุณธรรมนำ ความรู้ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยนำกรอบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ มาใช้ในการบริหารและพัฒนา 
ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ทั้งด้านความประพฤต ิ(ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) ให้
มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดและได้รับการพัฒนาตามมี

หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธรรมในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตลอดทั้งกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตใน
สังคม 

๒.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องตามหลักพุทธ
ธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2.3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น ปลอดภัยปราศจากสิ่งเสพติด มีบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

2.4. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงานอื่น มีความร่วมมือ
มีปฏิสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา สามารถนำหลักพุทธรรมไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย      
3.2. เชิงคุณภาพ  

     1. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    2. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
          - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  

-ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 

       -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-ดำเนินการตามแผน โครงการ-กิจกรรม 

๑. กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ (เล่มประเมินของไทยรัฐ) 
    ๒. กิจกรรมของหายได้คืน  
     3. กิจกรรมอบรมค่ายธรรมะ 
     4. กิจกรรมธรรมะสร้างวินัยหน้าเสาธง  

5. กิจกรรมคุณธรรมจิตอาสา  
6. กิจกรรมทําความดีถวายในหลวง 
7. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศคุณธรรม-จริยธรรม 
8. กิจกรรมวันธรรมะรับศีล5 (สวมเสื้อขาว รักษาศีล 5 นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน เช้า/
บ่าย  รับประทานอาหารมังสวิรัตมื้อกลางวัน) 
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9.กิจกรรมสร้างพระพุทธรูปประจำอาคารเรียน 
10. กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
         นิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน ประเมินผล 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
         ปรับปรุง พัฒนา  
 

 

 

5. กิจกรรมและการดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประม

าณ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 
 

10 
 
 

กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ  
กิจกรรมของหายได้คืน  
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  
กิจกรรมธรรมะสร้างวินัยหน้าเสา
ธงกิจกรรมคุณธรรมจิตอาสา  
กิจกรรมทําความดีถวายในหลวง 
กิจกรรมจัดป้ายนิเทศคุณธรรม-
จริยธรรม 
กิจกรรมวันธรรมะรับศีล5  
กิจกรรมสร้างพระพุทธรูปประจำ
ห้องเรียน 
ยิ้มง่ายไหว้สวย 

- 
- 

10,000 
- 
- 
- 

5,000 
 
- 

10,000 
 
- 

ตลอดปีการศึกษา 65 
ตลอดปีการศึกษา 65 

ต.ค 65 
ตลอดปีการศึกษา 65 
ตลอดปีการศึกษา 65 
ตลอดปีการศึกษา 65 
ตลอดปีการศึกษา 65 

 
ตลอดปีการศึกษา 65 

มิ.ย 65 
 

ตลอดปีการศึกษา 65 
 

น.ส.พรภิพล  อินทรสุภา 
น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
นายชัยยันณ์  พักดี, 
น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
นายนนทกิจ วสิุทธชิานนท์ 
นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
 
นางสาววราภรณ์  สุดใจ, 
นางสาววชิชุตา  ยังศรีนาค 
นางสาววราภรณ์  สุดใจ 

 รวม 25,000   
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2565 ถึง เดือนเมษายน 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

มิ.
ย. 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

ต.
ค 

พ
.ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
-ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนา  
-ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-ดำเนินการตามแผน โครงการ-กิจกรรม 
คุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ  
๒. กิจกรรมของหายได้คืน  
3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  
4. กิจกรรมธรรมะสร้างวินัยหน้าเสาธง  
5. กิจกรรมคุณธรรมจิตอาสา  
6. กิจกรรมทําความดีถวายในหลวง 
8. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศคุณธรรม-จริยธรรม 
9. กิจกรรมวันธรรมะรับศีล5  
10.กิจกรรมสร้างพระพุทธรูปประจำห้องเรียน 
ประเมินผล ( C ) 
นิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
ปรับปรุง พัฒนา 

           

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน จำนวน 25,000 บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

6. พระพุทธรูปและอุปกรณ์ติดตั้ง   
7. อาหาร และของรางวัลสำหรับเด็ก 
8. ป้ายนิเทศคุณธรรม และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                              25,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
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3. นักเรียนร้อยละ 82 มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

4. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

3. ประเมิน 
4. สังเกต 

 
3. ประเมิน 
4. สังเกต 

3. แบบประเมิน 
4. แบบสังเกต 

 
3. แบบประเมิน 
4. แบบสังเกต 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
9.2. ผู้เรียนสามารถนำหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม 
9.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9.4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9.5. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงานอื่น มีความร่วมมือ 
มีปฏิสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
 

10. คณะกรรมการโครงการ 
       นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
 
                                     อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
           (นางสาววราภรณ์  สุดใจ)                                   (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   รักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

แผนงาน   บริหารวิชาการ 

มาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อ ๑.๒  ประเด็นพิจารณาที่  ๒              
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ , นายเจษฎา บุญช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึ ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบของวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ 

 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการปลูกจิตสำนึกและกระตุ ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความ
ตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
คุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ที่มี
กิจกรรม  รำไทย รำมโนราห์  รำพื้นบ้าน  บรรเลงดนตรีไทย  ตีกลองยาว เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
บำรุง รักษาวัฒนธรรมไทย ให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่าง
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ยั่งยืน จึงกำหนดให้มีโครงการรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทยขึ้นมา  เพื่อร่วมกันรักษาคุณค่าแห่งความ
เป็นไทยไว้เป็นมรดกของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบ
สาน ถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย  
            ๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้มาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  และสามารสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพ 

     ๒.๓ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมให้วัฒนธรรม ได้เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
  
 

3.  เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการเรียนการสอนและมี
ความรู้ ทางด้าน ดนตรี – นาฏศิลป์ ครบทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาความเป็น
ไทยและได้อนุรักษ์ท้องถิ่นความเป็นไทย ได้เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนไปสู่อนุชนรุ่นหลัง   
        
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๒  มีการเรียน
การสอนและมีความรู้ ทางด้าน ดนตรี – นาฏศิลป์ ในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาความเป็นไทยและ 

ได้อนุรักษ์ท้องถิ่นความเป็นไทย ได้เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนไปสู่อนุชนรุ่นหลัง 
      

4. ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
 ๑) ประชุมวางแผนโครงการ 

 ๒) เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
 ๓) กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ/แต่งตั้งคณะทำงาน 

    ๔) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
     ๑) ดำเนินการกิจกรรม 

-  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ไทย 
-  กิจกรรมชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ 
-  กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-  กิจกรรมทบทวนกระบวนท่าทาง 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
 ๑) กำหนดผู้ตรวจสอบโครงการ 

 ๒) กำกับติดตามกิจกรรมที่ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
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          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
 ๑)รายงานผลแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จ 

 ๒)ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 ๓)เขียนรายงานโครงการ/เสนอแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป    
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี -
นาฏศิลป์ 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวอัจฉรา 

นายเจษฎา 

2. กิจกรรมชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ 10000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวอัจฉรา 

นายเจษฎา 

3. กิจกรรมพ่ีสอนน้อง - ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวอัจฉรา 

นายเจษฎา 

4. กิจกรรมทบทวนกระบวนท่าทาง - ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวอัจฉรา 

นายเจษฎา 

 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน  256๕  ถึง เดือน 
 เมษายน 256๖  มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย 

 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
๑) ประชุมวางแผน
โครงการ 
๒) เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 
๓) กำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
๔) จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน      
ขั้นดำเนินการ  (D) 
1) ดำเนินการกิจกรรม 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ไทย 
- กิจกรรมชุมนุมดนตรี-
นาฏศิลป์ 
- กิจกรรมพี่สอนน้อง 
- กิจกรรมทบทวน
กระบวนท่า 
ประเมินผล ( C ) 
๑) กำหนดผู้ตรวจสอบ
โครงการ 
๒) กำกับติดตามกิจกรรม
ที่ดำเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
๑) รายงานผลแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จ 
๒) ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 
๓) เขียนรายงาน
โครงการ/เสนอแนวทาง
ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน   20,000 บาท    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. อุปกรณ์ในกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย 
2. อุปกรณ์ในกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ 

              รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          20,000   บาท           (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1.  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทย อัน

การปฏิบัติ  การ
สอบถาม การสังเกต  

แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน  
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จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมและ
แนวทางปฏิบัติตนที่ดีงาม จนสามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 
๓. ประเพณีและแนวทางการปฏิบัติ ได้รับการ
อนุรักษ์และสืบสานคุณค่าโดยประชาชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ 

การประเมินความพึง
พอใจ 
การนิเทศติดตาม การ
ทดสอบ 

แบบนิเทศติดตาม  แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑. เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบ
สาน ถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย  
            ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนำความรู้มาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  และสามารสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพ 
     ๓. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมให้วัฒนธรรม ได้เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
  
 
10. คณะกรรมการโครงการ 
     1. .นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 
     2. นายเจษฎา บุญช่วย 
    
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
ลงชื่อ..............………….……....….....ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ....…………….....…...................ผู้เสนอโครงการ                                                         
        (นางสาวอัจฉรา     ม่วงหมั่นกิจ)         (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               แนะแนว 
แผนงาน                     วิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

         ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๖ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึก ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก รักษาและ
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ส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

งานแนะแนวเป็นงานที่สำคัญที่สามารถตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีแนวทางในการศึกษาต่อและ
อาชีพตามความสนใจ ความถนัดของผู ้เรียน มีทักษะในการตัดสินใจ รู้จักสภาพแวดล้อมของชีวิต  
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

เพ่ือให้การดำเนินงานแนะแนวเป็นรูปธรรม และมีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแนะแนว และได้กำหนดให้มีโครงการ
แนะแนวขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การดูแล ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว
และสังคม  

2.2 เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและ 
สังคมท่ีเป็นประโยชน์และทันสมัยที่ผู้เรียนพึงได้รับ  
 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางด้านการศึกษาต่อและอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  ได้รับข้อมูล สารสนเทศที่
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ สังคมตลอดปีการศึกษา 
      3.2. เชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนร้อยละ 8๒ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ 

3.2.2 นักเรียนร้อยละ 8๒ ขึ้นไป ได้รับข้อมูล สารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและ สังคมตลอดปีการศึกษา 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
           จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามแผนที่วางไว้ 
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          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               ติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินผล  
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 3,000 พ.ค.๖๕ – ก.พ.๖๖ สุดารัตน์ 
2 กิจกรรมโฮมรูม - พ.ค.๖๕ – ก.พ.๖๖ ครูผู้สอน 
3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 5,๐๐๐ ม.ค.๖๖ – ก.พ.๖๖ สุดารัตน์ 
๔ กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ๒,๐๐๐ พ.ค.๖๕ – ก.พ.๖๖ สุดารัตน์ 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
1.ประชุมชี้แจงต่อ
คณะครูทุกคนถึง
ความสำคัญในการ
แนะแนว                                    
2. คณะครูจัดเตรียม
วางแผนการแนะแนว
ตลอดปีการศึกษา 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
   3.  คณะครู
ดำเนินการตาม
กิจกรรมแนะแนว 
  4.กิจกรรมเพื่อนที่
ปรึกษา (YC) 
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  5.กิจกรรมโฮมรูม 
  6.กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ 
  ๗.กิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพ 
ประเมินผล ( C ) 
   7. ประเมิน
กิจกรรม 
ขั้นสรุปผลและ
รายงานผล (A) 
   8. สรุปและ
รายงานผลกิจกรรม 
 

 
7. งบประมาณ 

จำนวนเงิน ๑๐,000 บาท    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ใช้ในกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ใช้เป็นค่าใช้สอย 1,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 

บาท 
๒.ใช้ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ใช้เป็นค่าใช้สอย ๒,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓,๐๐๐ 

บาท 
๓.ใช้ในกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ใช้เป็นค่าใช้สอย ๑,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๑๐,000 บาท       (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. น ักเร ียนร ้อยละ 8๒ มีคามรู้  
ความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทางด้านการศึกษาต่อและ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ประเมินจากการสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และอาชีพ 

 แบบประเมินการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

2. นักเรียนร้อยละ 8๒ ได้รับข้อมูล 
สารสน เทศท ี ่ ค รอบคล ุ มด ้ าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ สังคม
ตลอดปีการศึกษา 

ประเมินจากรายงานการโฮม
รูม 

 แบบประเมินรายงานการ
กิจกรรมโฮมรูม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางด้านการศึกษาต่อและ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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   2.  นักเรียนได้รับข้อมูล สารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ สังคมตลอด
ปีการศึกษา 

 
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี 
    ๒. คณะครูแนะแนว 
    
    
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.................... .....................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี)               (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ               ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
แผนงาน                     วิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น 
                                        สำคัญ 
มาตรฐานสถานศึกษา           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                        สำคัญ 
    ประเด็นพิจารณาที่ ๒  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. 
๒๕๔๕ นั้น ได้กำหนดการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ ดังนั้นในการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      152 
 

สำคัญ จึงมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นในระดับปานกลาง ที่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิคและ
ปฏิบัติจริง รวมถึงความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน ตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหา
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย 

เนื่องจากสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น สามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทำ
ให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและผู้สอนด้วย ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียน ทำให้เกิดความสนุกสนานและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอน
ที่ผ่านมาของครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) พบว่าครูส่วนใหญ่ยังขาดสื่อเทคโนโลยี/
นวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื ่อ/
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมี
การจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิต สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การที่ครูได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นั้น นอกจากจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วนั้น ยัง
ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร จากการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของครูผู้สอน ซึ่งบางครั้ง
อาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของครูได้อีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
   2.2  เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ อำนวยความสะดวก ใช้เป็นสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูจำนวน 36 คนมีการสร้างสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
3.1.1 ครูจำนวน 36 ใช้สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     3.2. เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ครูร้อยละ ๘๒ มีการสร้างสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 ครูร้อยละ ๘๒ ใช้สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
           จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามแผนที่วางไว้ 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               ติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินผล  
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการผลิตและพัฒนาสื่อ/

นวัตกรรม 
20000 พ.ค. 65 – 

ก.พ.66 
ครูผู้สอน 

2 กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/
นวัตกรรม 

- พ.ค. 65 – 
ก.พ.66 

ครูผู้สอน 

 
 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 
ขั้นวางแผนการ ( P) 

   1. ประชุม
ชี้แจงแก่คณะครูทุก
คนถึงความสำคัญใน
การพัฒนาสื่อ / 
นวัตกรรม / กิจกรรม
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้                                     
2. คณะครูจัดเตรียม
วางแผนการพัฒนา
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
สื่อ / นวัตกรรม / 
กิจกรรมประกอบการ
จัดการเรียนรู้ตลอดปี
การศึกษา 
 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
   3.  คณะครู
ดำเนินการพัฒนาสื่อ 
/ นวัตกรรม / 
กิจกรรมประกอบการ
จัดการเรียนรู้ตลอดปี
การศึกษา 2 ชิ้น 
  4.จัดทำสื่อเรียนรู้
ของหน่วยการเรียนรู้ 
  5.นำสื่อและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาไปใช้จัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  6.ประเมินการใช้สื่อ 
 
ประเมินผล ( C ) 
   7. ประเมิน
กิจกรรม 
 
ขั้นสรุปผลและ
รายงานผล (A) 
   8. สรุปและ
รายงานผลกิจกรรม 
 

 
7. งบประมาณ 

จำนวนเงิน 20,000 บาท    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน คนละ 500 

บาท ครูจำนวนทั้งหมด 36 คน 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      155 
 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  20,000 บาท       (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. ครูร้อยละ 82 มีการสร้างสื่อ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 

ประเมินจากการสร้างสื่อ/
นวัตกรรม 

 แบบประเมินการสร้าง
สื่อ/นวัตกรรม 

2. ครูร้อยละ 82 ใช้สื่อเทคโนโลยี 
/นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ประเมินจากการใช้สื่อ
เทคโนโลยี/ นวัตกรรมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 แบบประเมินรายงานการ
ใช้สื่อ/นวัตกรรม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

   2.  ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี 
    2. คณะครู 
 
                                    อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี)               (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แผนงาน                     บริหารวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
    ข้อที่ 1.2 ประเด็นพิจารณาที่ 2 , 3 , 5  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางกรนิภา  สังศรีสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      157 
 

การทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สิ่งที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการเรียนหนังสือในห้องเรียน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง 
เก่ง ดี มีความสุข รู้จักการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม มีความพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นซึ่งสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2551) ที่ต้องการให้นักเรียน มีความรอบ
รู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
๗๗  (บ้านเนินสันติ) เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อน , ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ระหว่างวิทยากรประจำแหล่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้อันจะส่งผลให้เกิด
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 70 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 90 คน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 84 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 100 คน 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 100 คน มีประสบการณ์ตรงและได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
 3.2. เชิงคุณภาพ  

3.2.1 ร้อยละ 82 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด  

3.2.2 ร้อยละ 82 ของนักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้นอก
ห้องเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรั กษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

3.2.3 ร้อยละ 82 ของนักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้นอก
ห้องเรียน    ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.2.4 ร้อยละ 82 ของนักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้นอก
ห้องเรียน รู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู ้มาประยุกต์ใช้เพื ่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              - จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบและขอจัดตั้งงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
  - ประชุมวางแผน / จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  - กำหนดรูปแบบการดำเนินการ 
 ขั้นดำเนินการ (D) 
              - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - ประสานงานกับวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ดำเนินงานตามแผนงาน/
กิจกรรม 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               - กำกับติดตามผลงาน 
  - ประเมินผลการดำเนินงาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  

 
ที ่

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 นักเรียนชั้น อนุบาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์สถาน จ.ชุมพร 

10,000 พ.ย.65 – 
ก.พ.66 

ครูประจำชั้น  
อนุบาลทุกคน 

2 นักเร ียนช ั ้น ป.๑  ศึกษาแหล่งเร ียนรู้
โครงการพระราชดำริหนองใหญ่ และ
พิพิธภัณฑ์สถาน จ.ชุมพร 

10,000 พ.ย.65 – 
ก.พ.66 

ครูประจำชั้น ป.1 
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3 นักเรียนชั ้น ป.๓ แหล่งเรียนรู ้อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  และที่พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ จ.ชุมพร 

10,000 พ.ย.65 – 
ก.พ.66 

ครูประจำชั้น ป.3 

4 นักเร ียนช ั ้น ป.๖  แหล่งเร ียนร ู ้ เข ื ่อน             
รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 

40,000 ก.พ. – มี.ค. 
66 

ครูประจำชั้น ป.6 

5 นักเรียนชั้น ม.๓ แหล่งเรียนรู้จังหวัด
ประจวบคิรีขันธ์ 

41,000 ก.พ. – มี.ค. 
66 

ครูประจำชั้น ม.3 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 
2566  มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ระยะเวลา / เดือน 
 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
   - จัดทำโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติ/ขอความ
เห็นชอบและขอจัดตั้ง
งบประมาณกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 
2564 
   - ประชุมวางแผน / 
จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
   - กำหนดรูปแบบการ
ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
   - ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - ประสานงานกับ
วิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ดำเนินงาน
ตามแผนงาน/กิจกรรม 
ประเมินผล ( C ) 
   - กำกับติดตามผลงาน 
   - ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ระยะเวลา / เดือน 
 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

 
7. งบประมาณ 
    เงินอุดหนุนของโรงเรียน (เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 128,000 บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าพาหนะ จำนวน  10  คัน  เป็นเงิน  90,000  บาท 
2. ค่าบัตรเข้าชม   เป็นเงิน     5,000  บาท 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน   10,000  บาท 
4. ค่าวิทยากร    เป็นเงิน     5,000  บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์   เป็นเงิน     1,000  บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  111,000  บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. ร้อยละ 82 ของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้าน
เนินสันติ)  มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด  

- สำรวจความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

2. ร้อยละ 82 ของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้าน
เนินสันติ) มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

- สำรวจความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

3. ร้อยละ 82 ของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้าน
เนินสันติ)  ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า 
มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สำรวจความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
4. ร้อยละ 82 ของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้าน
เนินสันติ) รู้จักการนำความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

- สำรวจความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์ตรงที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
 3. นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ
การดำเนินชีวิตประจำวัน 
 4. นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 
10. คณะกรรมการโครงการ 
 1. นางกรนิภา สังศรีสุข             
 2. นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร 
 3. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
 3. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 
 4. นางสาวกนัยารัตน์   พรหมพิชัย 
 5. นางสาวอิสรีย์  ภักดีภัสร์สกุล   
    
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางกรนิภา  สังศรีสุข)                     (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)       ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
ชื่อโครงการ                         โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ 
แผนงาน                                       บริหารวิชาการ 
มาตรฐาน   สพฐ.                     ข้อที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานสถานศึกษา            มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 6  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
                                            มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                   
                                            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                                                              เป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นายรุ่งรัตน์ วนิสัน 
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หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)   
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง      
ระยะเวลาดำเนินการ             ปีการศึกษา 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาให้มนุษย์มีความเจริญทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
ดังนั้นนอกจากโรงเรียนจะจัดการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้ ทักษะด้านต่างๆ แล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มีสุนทรียภาพและได้แสดงความสามารถออกมาให้เป็นที่ประจักษ์  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ ความถนัดและความชื่นชอบได้พัฒนาตนเอง และแสดงออกให้เต็มตาม
ศักยภาพ  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  

 
3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) ทุกคนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในระดับดีขึ้นไป  
 3.2 ด้านคุณภาพ  

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 
 2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ในระดับดีขึ้นไป 
 

 

 

 

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผนการ (P) 

             ประชุมวางแผน จัดทำแผนงาน ขอและอนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 

  ดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจัดปรับปรุงตามแผนงาน ดังนี้ 
กิจกรรม 
-  ส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะในโรงเรียน 
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- เข้าร่วมกิจกับหน่วยงาน สพฐ. และ รัฐ 
-  เข้ารว่มกิจกับหน่วยงานเอกชนต่างๆ 

   ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
       นิเทศ ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  พัฒนา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

 ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
             สรุปผล/รายงานการดำเนินงานตามโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่                    กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน จัดทำแผนงาน ขอและ

อนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
 พ.ค 2565 ถึง 

มี.ค.2566 
นายรุ่งรัตน์ วนิสัน 

๒. แต่งตั้งคณะทำงาน  พ.ค 2565 ถึง 
มี.ค.2566 

นายรุ่งรัตน์ วนิสัน 

๓. ดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจัดปรับปรุง
ตามแผนงาน ดังนี้ 
๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางศิลปะในโรงเรียน 
 ๒ กรรมเข้าร่วมกิจกับหน่วยงาน สพฐ. 
และ รัฐ 
๓ เข้าร่วมกิจกับหน่วยงานเอกชนต่างๆ 

 พ.ค 2565 ถึง 
มี.ค.2566 

 

นายรุ่งรัตน์ วนิสัน 

๔. นิเทศ ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย    

 พ.ค 2565 ถึง 
มี.ค.2566 

 

นายรุ่งรัตน์ วนิสัน 

๕. สรุปผล/รายงานการดำเนินงานตาม
โครงการ 

 พ.ค 2565 ถึง 
มี.ค.2566 

นายรุ่งรัตน์ วนิสัน 

                            รวม    
 

 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน   มิถุนายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม

2566   มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
          ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

                      ระยะเวลา / เดือน 

             ปี พ.ศ.2565   ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมวางแผน จัดทำ
แผนงาน ขอและอนุมัติ
โครงการ แต่งตั้ง
คณะทำงาน. 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
ดำเนินงานตามโครงการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์
ที่ใช้ในงานจัดปรับปรุงตาม
แผนงาน ดังนี้ 
๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะใน
โรงเรียน 
๒ กรรมเข้าร่วมกิจกับ
หน่วยงาน สพฐ. และ รัฐ 
๓ เข้าร่วมกิจกับหน่วยงาน
เอกชนต่างๆ 
ประเมินผล ( C ) 
- นิเทศ ติดตาม  กำกับ  
แก้ปัญหา  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   . 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
สรุปผล/รายงานการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

      
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
7. งบประมาณ 

7.1  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะในโรงเรียน  3000 บาท 
7.2 กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน สพฐ. และ หน่วยงานภาครัฐ 1000 บาท 

          7.3  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเอกชนต่างๆ  1000 บาท          
รวมค่าใช้จ่าย  5000  บาท (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 
80 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สุนทรียและเห็นคุณค่าทางด้าน
ศิลปะ  

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2.นักเร ียนร้อยละ 80  มีความ
ซาบซึ ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีข้ึนไป 

การติดตาม แบบติดตาม 

 
  9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) มีสุนทรียภาพทางศิลปะ 
 

 10.คณะกรรมการโครงการ 

    1.นายรุ่งรัตน์ วนิสัน  
      
  
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
     ลงชื่อ.............................ผูเ้สนอโครงการ        ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
         ( นายรุ่งรัตน์ วนิสัน  )          ( นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร ) 
 ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
 
 
 

 

 

 

ชื่อโครงการ               นิเทศภายในใส่ใจการสอน 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      166 
 

                                        สำคัญ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาที่ 4 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                        สำคัญ 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕หมวดที่ ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๙ ได้ระบุว่าให้กระทรวงกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การบริหารการศึกษามีความคล่องตัว และดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการที่ดีนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินงาน
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนกำหนดได้การปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของ
บุคลากรภายในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะนำให้คำปรึกษาร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง 
ๆของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั ้น เพื ่อให้การใช้กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศควบคู ่ไปด้วย เพื่อคอยกำกับติดตาม ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน 
ร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การจัดการศึกษาดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  และนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
   2.2  เพ่ือให้มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
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  3.1.1 โรงเรียนมีการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ครู 1 คน 
3.1.2 คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จำนวน 39 คน ได้รับการนิเทศการ

สอน 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ร้อยละ 83 ของคณะครู มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

3.2.2 ร้อยละ 100 ของคณะครู ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม แนะนำช่วยเหลือและนำผล
การนิเทศมาพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
1.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  วิเคราะห์ประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน เพื ่อจัดทำโครงการต่างๆให้

สอดคล้อง 
3.  จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ขั้นดำเนินการ (D) 
  1. กิจกรรมนิเทศการสอน 
   - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทำคู่มือการนิเทศการสอน 
   - ชี้แจงคณะครูและบุคลากรให้ทราบถึงกระบวนการนิเทศที่ได้จัดทำขึ้น 
   - ดำเนินการนิเทศการสอน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
       2. กิจกรรมครูดีมี PLAN 
   - ดำเนินการนิเทศแผนการสอนทุกเดือน 
  3. กิจกรรมธุรการชั้นเรียน 
   - ดำเนินการนิเทศธุรการชั้นเรียนทุกเดือน 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               บันทึกผล สะท้อนผล  กำกับติดตาม แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย  
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               สรุป  รายงานผลกิจกรรม และรายงานโครงการต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
  



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      168 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมนิเทศการสอน 500 มิ.ย.-มี.ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

2 กิจกรรมครูดีมี PLAN 5,000 มิ.ย.-มี.ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

3 กิจกรรมธุรการชั้นเรียน - มิ.ย.-มี.ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

 
 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2565 ถึง เดือนเมษายน 

2566  มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 ระยะเวลา / เดือน 
 ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
   ประชุมวางแผน 
เสนอโครงการขอ
อนุมัติ/ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
ขั้นดำเนินการ  (D) 
   1. กิจกรรมนิเทศ
การสอน 
       ครั้งที่ ๑ 
       ครั้งที่ ๒ 
   2.  กิจกรรมครูดีมี 
PLAN 
   3.  กิจกรรมธุรการ
ชั้นเรียน 
ประเมินผล ( C ) 
   ติดตาม  กำกับ  
แก้ปัญหา  เพื่อให้การ
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 ระยะเวลา / เดือน 
 ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย    
ประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และ
นโยบาย 
ขั้นสรุปผลและ
รายงานผล (A) 
   สรุป  รายงานผล
กิจกรรม และรายงาน
โครงการต่อ
ผู้อำนวยการ  
ตามลำดับ 

 

7. งบประมาณ 
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน   เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
กิจกรรมนิเทศการสอน    5๕00   บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          5500   บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ 83 ของคณะครู มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  และนำผลไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบสำรวจรายการ 

2. ร้อยละ 100 ของคณะครู 
ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม 
แนะนำช่วยเหลือและนำผลการ
นิเทศมาพัฒนางานให้ประสบ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ กำกับ ติดตาม เครื่องมือการนิเทศ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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1.  โรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศการสอน กำกับ ติดตามอย่างเป็นระบบ คณะครูสามารถนำผล
ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ 

2. ครูมคีวามรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
3. ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 
    2. นางสาวกัญชพร  บุญชัย  
    3. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 
    ๔. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
    ๕. นางสาวกชกร  เรืองสังข์ 
    ๖. นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม 
     
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมั ติโครงการ                                                       
         (นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม)       (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               พัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
แผนงาน                     วิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ประเด็นพิจารณาที่ 2   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวกันยารัตน์  พรหมพิชัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุดคนสามารถ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนคิดเป็น ดำเนินการแก้ปัญหาเป็น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรี ยนได้ปฏิบัติ
จริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องที่นักเรียนสนใจ 
โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีโครงงานในรายวิชาที่สนใจ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากโครงงานที่ทำ 

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ  

 นักเรียนทุกคนสามารถทำโครงงานปีการศึกษาละ 1 โครงงาน 
3.2. เชิงคุณภาพ  

ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มีทักษะในการทำโครงงาน 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผนการ (P) 
-ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 

       - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 - ประชุมชี้แจงคณะครู 
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 - นักเรียนชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที 3 จัดทำโครงงานตามความสนใจ 
 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
-ติดตามการทำโครงงานของนักเรียน 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
         ประเมินผล รางงานโครงการต่อผู้บริหาร  
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประมา

ณ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
1 

 
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 -มัธยมศึกษา
ปีที 3 จัดทำโครงงานตามความ
สนใจ 

30,000 
 
  

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖5 

 

นางสาวกันยารตัน์ พรหมพิชัย 

 
 

 รวม 30,000   
 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตลอดปีการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
พ.ค ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
-ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการ  
ขั้นดำเนินการ  (D) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะครู 
- นักเรียนชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที 3 จัดทำ
โครงงานตามความสนใจ 
ประเมินผล ( C ) 
-ติดตามการทำโครงงานของนักเรียน 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
ประเมินผล รางงานโครงการต่อผู้บริหาร 

           

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน จำนวน 30,000 บาท 
                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                              30,000  บาท 

(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
5. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มี

ทักษะในการทำโครงงาน 
5. ประเมิน 
6. สังเกต 

5. แบบประเมิน 
6. แบบสังเกต 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีทักษะในการทำโครงงาน 
๙.๒ นักเรียนเกิดทักษะชีวิตพ้ืนฐานโดยรู้จักตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
 

10. คณะกรรมการโครงการ 
       นางสาวกันยารัตน์  พรหมพิชัย 
 
                                     อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติ โครงการ                                                       
           (นางสาวกันยารัตน์  พรหมพิชัย)                    (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               ห้องสมุด 3 ดี 
แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
                                        สถานศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
                                        สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางพรภิมล  อินทรสุภา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของ

สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้อย่างสมบูรณ์  โดยได้กำหนดแนวทางให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี”  ที ่เน้นการพัฒนาใน 3 
องค์ประกอบหลัก  ได้แก่  หนังสือดี  บรรยากาศดี  บรรณารักษ์ดี   

 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
อำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และ
สร ้างองค ์ความร ู ้ด ้วยตนเองได้   ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับหล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียน   เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหา
คำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทำงาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน   การปฏิบัติจริง โดย
สถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด     จัด
บรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุด ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็น
ห้องสมุดที่มีมาตรฐาน  ส่งผลให้เด็กไทยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และยังเป็น
ห้องสมุดที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียน ครูในโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงคนในชุมชนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อพัฒนาห้องสมุด  โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 
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2.2 เพ่ือให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน
ครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
ศึกษาค้นคว้า และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
            3.1.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     3.2. เชิงคุณภาพ  

3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้บริการห้องสมุด 
3.2.2 ร้อยละ 80 ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ

ความต้องการ ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 
            3.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              จัดทำโครงการและขออนุมัติ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
             กำหนดแผนปฏิบัติการ มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน ดำเนินการตามแผนที่
กำหนด 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               ประเมินผล 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               รายงานโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
 ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการค้นคว้า 

  -  จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียน การสอน 
     ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ 
     มัลติมีเดีย เกม โปรแกรมห้องสมุด  
     วสัดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำ 
     ห้องสมุด 

10,000 
 

มิ.ย.๖5 - 
มี.ค.๖6 

นางพรภิมล  อินทรสุ
ภา 
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 ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๒. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

- บริการยืม – คืนหนังสือ 
- ที่ค่ันหนังสือสื่อความรู้ 
- จัดหนังสือ และสื่อต่างๆ ใน  
  ห้องสมุด 

๒,๐๐๐ มิ.ย.๖5 - 
มี.ค.๖6 

นางพรภิมล  อินทรสุ
ภา 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- ยอดนักอ่าน 
- พ่ีอ่านให้น้องฟัง 
- ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 

๓,๐๐๐ มิ.ย.๖5 - 
มี.ค.๖6 

นางพรภิมล  
อินทรสุภา 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ
ค้นคว้า 

100,000 มิ.ย.๖5 - 
มี.ค.๖6 

นางพรภิมล  
อินทรสุภา 

๔. รายงานโครงการ  เม.ย.๖6 นางพรภิมล  
อินทรสุภา 

 รวม ๑1๕,000   
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2565 ถึง เดือน เมษายน 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

 
ขั้นวางแผนการ (P) 
  จัดทำโครงการและขอ
อนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
    กำหนดแผนปฎิบัติการ 
มอบหมายภารกิจสำหรับ
คณะทำงาน ดำเนินการตาม
แผนที่กำหนด 
ประเมินผล (C) 
    ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
   รายงานโครงการ 
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7. งบประมาณ 
งบประมาณอุดหนุน   ๑๕,000 บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการค้นคว้า   10,000 บาท 
2.  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์     2,000  บาท 
3.  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    3,000  บาท 
4.  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้า                         100,000            บาท 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                                 15,000    บาท 
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา ใช้บริการห้องสมุด 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมิน 

๑. แบบสังเกต  
2. แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการ ของนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชน 

๑. บันทึกทะเบียน 
    ห้องสมุด 
2. ประเมิน 

1. แบบบันทึกทะเบียน 
    ห้องสมุด 
2. แบบประเมิน 
 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมิน 

๑. แบบสังเกต  
2. แบบประเมิน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องสมุดมีการพัฒนา โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
          2. ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน 
ครูบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 

3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
10. คณะกรรมการโครงการ 
      นางพรภิมล  อินทรสุภา 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
          ( นางพรภิมล  อินทรสุภา )      (นางสาวเสาวณี    เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)          
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ชื่อโครงการ   สื่อมวลชนศึกษา 
แผนงาน   วิชาการ 
มาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ ๑.๑   ประเด็นพิจารณาที่ : ๒, ๓, ๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๓ - 
๒๕๖๖) ที่มุ่งหวังสร้างเอกลักษณ์ไทยรัฐวิทยาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมเกิดจิตสำนึก
และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยและความเป็นไทยรัฐวิทยา 
โดยมีกลยุทธ์พัฒนาครูนักเรียนให้สามารถใช้และผลิตสื่อได้อย่างเหมาะสม 
          หลักสูตรสื่อมวลชนศกึษาที่ทางมูลนิธิไทยรัฐกำหนดนั้นนับว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำหลักสูตร
ที่มุ่งสนองการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ต้องการเห็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การจัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่านและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งยังรองรับการ
ประเมินมาตรฐานจากภายนอกด้านมาตรฐานด้านผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบผู้เรียนว่ามีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทักษะในการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้ปลูกฝังให้เยาวชนรักการอ่าน โดยเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นเอกลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้เป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และแก้ปัญหา  
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและมีความรอบรู้เท่าทันข่าวสารและมีทักษะในการใช้
สื่อเทคโนโลยี 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนมีความสามารถในการ
ทำงานอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ในการทำกิจกรรม เข้าใจกระบวนการทำงาน 
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                     3.1.2 นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและ
มีความรอบรู้ก้าวทันข่าวสาร 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนร้อยละ ๗๗ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถอ่านคิด
วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และแก้ปัญหา   
  3.2.2 นักเรียนร้อยละ ๗๗ มีความสามารถในการเรียนรู้และนำความรู้มาสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
  ๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 ๑. การเตรียมการและวางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน/กำหนดปฏิทินการทำกิจกรรม 
    ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
    ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
 ๒. การดำเนินการ (D) ตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
                - กิจกรรมการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา 

  - กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
  - กิจกรรมกำแพงข่าว 

                - กิจกรรมรอบรั้วเนินสันติ/จดหมายข่าว 
 ๓. ตรวจสอบประเมินผล  (C) 
     ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
     ๓.๒ จัดหา/จัดทำเครื่องมือ 
     ๓.๓ ดำเนินการกำกับติดตาม เก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน สรุปผล 
 ๔. สรุปรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A) 
 
๕. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ รายงาน/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมการและวางแผนดำเนินการ 

(P) 
  ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน/
กำหนดปฏิทินการทำกิจกรรม 
  ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
  ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

 พ.ค. ๖๕ ผอ. 
ครูผู้สอนวิชา 
สื่อมวลชนศึกษา 
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ที ่ รายงาน/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. การดำเนินการ (D) ตามกิจกรรม

ต่อไปนี้ 
    - กิจกรรมการเรียนรู้สื่อมวลชน
ศึกษา 
    - กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
    - กิจกรรมกำแพงข่าว 
    - กิจกรรมรอบรั้วเนินสันติ/
จดหมายข่าว 
 

๙,๐๐๐ พ.ค. ๖๕ 
– มี.ค. 
๖๖ 

 
นางสาวเสาวรส/ ครูผู้สอน
วิชาสื่อมวลชนศึกษา 
นางสาวพรพิมล  อินทรสุภา 
นางสาวภัทราวดี ปนุจุบนั 
 

3. ตรวจสอบประเมินผล  (C) 
   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดทำเครื่องมือ 
   ๓.๓ ดำเนินการกำกับติดตาม เก็บ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน สรุปผล 

 พ.ค. ๖๕ 
– มี.ค. 
๖๖ 

ผอ. 
นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม ์
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
 

4. สรุปรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
(A) 

 มี.ค. ๖๖ นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม ์
 

 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ มีแผนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา/เดือน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. การเตรียมการและ
วางแผนดำเนินการ (P) 
  ๑.๑ ประชุม
ปฏิบัติการวางแผน/
กำหนดปฏิทินการทำ
กิจกรรม 
  ๑.๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 
  ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ 
๒. การดำเนินการ (D) 
ตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

   ย         
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา/เดือน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
    - กิจกรรมการ
เรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา 
    - กิจกรรมบันทึก
การอ่าน 
    - กิจกรรมกำแพง
ข่าว 
    - กิจกรรมรอบรั้ว
เนินสันติ/จดหมายข่าว 
๓. ตรวจสอบ
ประเมินผล  (C) 
   ๓.๑ วางกรอบการ
ประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดทำ
เครื่องมือ 
   ๓.๓ ดำเนินการ
กำกับติดตาม เก็บ
ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน สรุปผล 
๔. สรุปรายงานผลเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา (A) 

 
๗. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนการศึกษาจำนวน ๙,๐๐๐ บาท   (เก้าพันบาทถ้วน)  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
๒. จัดซื้ออุปกรณ์จัดนิทรรศการ      จำนวน ๗,๐๐๐ บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท 
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๘. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมิน 
เครื่องมือ 

๑. ร้อยละ ๗๗ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถ
อ่านคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และแก้ปัญหา 

- การบันทึก 
- การสำรวจ 

แบบบันทึก 
แบบสำรวจ 

๒. ร้อยละ ๗๗ มีความสามารถในการเรียนรู้และนำความรู้มา
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

- การประเมิน แบบประเมิน 

๓. ร้อยละ ๘๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- การบันทึก 
- การสำรวจ 
 

แบบบันทึก 
แบบสำรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้ 

๙.๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีข่าวสาร 
 

10. คณะกรรมการโครงการ 
๑๐.๑ นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
๑๐.๒ นางสาวภัทราวดี ปุนจบุัน 
๑๐.๓ ครูผู้สอนวิชาสื่อมวลชนศึกษา 

 
 
 
                    อนุมัต ิ           ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ...................................ผูเ้สนอโครงการ                   ลงชื่อ...................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์)             (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)       ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ              โครงการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ   
นักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา 

แผนงาน                              งานบริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
                                        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น 
                                        สำคัญ                                          
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

ข้อ 1.1  ประเด็นพิจารณาที่ 6  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็น  
สำคัญ                  
ประเด็นพิจารณาที่ 3   

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสถาพร  บุญช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา  2565 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) 

กำหนดให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุน  เพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาของครัวเรือน และสนับสนุนสถานศึกษา
ให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ นักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นๆ เพ่ือป้องกัน การหลุดออกจากระบบการศึกษา 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา  
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื ่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบการคัด
กรองปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียน
ยากจนพิเศษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว 
บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพ และโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษ
ได้ตามศักยภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพ่ือแบ่งเบาภาระ 

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน  
2.2.  เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริม ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการ

ของนักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพ  เป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริม
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1 นักเรียนที่ครูประจำชั้นผ่านการคัดกรองตามแบบ นร 01 ทุกห้องเรียน บันทึกลง
ในระบบ https://cct.thaieduforall.org/ ทุกคนตามข้ันตอน 

       3.1.2 นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจาก กสศ. ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพ่ือแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทา
อุปสรรคการมาเรียน 

       3.1.3 นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอ
ภาค) สถานศึกษาสามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้อง
ตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล 
 3.2. เชิงคุณภาพ  

       3.2.1 ร้อยละ 82 ของผู้เรียนที ่ครูประจำชั ้นผ่านการคัดกรองตามแบบ นร 01 ทุก
ห้องเรียน บันทึกลงในระบบ https://cct.thaieduforall.org/ ทุกคนตามข้ันตอน 

       3.2.2 ร้อยละ 82 ของผู้เรียนสถานศึกษาสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการ
มาเรียน 
        3.2.3 ร้อยละ 82 ของผู้เรียนสถานศึกษาสามารถส่งเสริม ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
และพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพ  เป็นรายบุคคล 
รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
            - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
     - เขียนโครงการ 
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 

ขั้นดำเนินการ (D) 
              - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ  
นักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา 

https://cct.thaieduforall.org/%20ทุก
https://cct.thaieduforall.org/%20ทุก


 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      185 
 

      - กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ (บันทึก นร.01) บันทึกลงในระบบ 
https://cct.thaieduforall.org/  บันทึกการมาเรียน น้ำหนักส่วนสูง  
     - กิจกรรมอาหารมื้อเช้านักเรียนทุนเสมอภาค 
     - กิจกรรมมอบทุนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ     
              - กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนเสมอภาค 
              - กิจกรรมประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สพป.ชุมพร เขต 1  และรายงานระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนเสมอภาคในระบบ https://cct.thaieduforall.org/   
    

ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมตามปฏิทิน  กสศ.   
 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ 1,000.- มิ.ย.2565- 

ธ.ค. 2565 
ครูสถาพร  บุญช่วย 
ครูประจำชั้น อนุบาล-ม.3 

2 อาหารมื้อเช้านักเรียนทุนเสมอภาค กสศ มิ.ย. 2565- 
มี.ค. 2566 
 

ครวูริษฐา  สุวรรณรักษา
และครูประจำชั้นนักเรียน
ที่ได้รับทุนเสมอภาค 

3 มอบทุนนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษ 

กสศ. ก.ค. 2565- 
เม.ย.2566 

ครูสมจิตร  พลยมมาและ
ครูประจำชั้นนักเรียนที่
ได้รับทุนเสมอภาค 

4 พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  
นักเรียนทุนเสมอภาค 

กสศ. ก.ย.  2565 
มี.ค.  2566 

ครูสถาพร  บุญช่วย 
ครูประจำชั้น อนุบาล-ม.3 

5 ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สพป.
ชุมพร เขต 1  และรายงานระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนเสมอภาค
ในระบบ 
https://cct.thaieduforall.org/ 

 
3,000 

 
มิ.ย. 2565- 
เม.ย. 2566 
 

 
ครูภัทราวดี  ปุนจุบัน 
ครูสถาพร  บุญช่วย 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน  2565 ถึง เดือน เมษายน 2566    
 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
 
 

https://cct.thaieduforall.org/%20ทุก
https://cct.thaieduforall.org/
https://cct.thaieduforall.org/


 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      186 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด  
  ของโครงการ 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

          

ขั้นดำเนินการ  (D) 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ 
- กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียนยากจนและยากจน
พิเศษ      
- กิจกรรมอาหารมื้อเช้า
นักเรียนทุนเสมอภาค 
- กิจกรรมมอบทุนนักเรียน
ยากจนและนักเรียนยากจน
พิเศษ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต นักเรียนทุน
เสมอภาค 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์/
จดหมายข่าวสพป.ชุมพรเขต
1  และรายงานระบบ
ปัจจัยพื้นฐาน  

          

ประเมินผล ( C ) 
- กำกับ ติดตามการจัด
กิจกรรม  

          

ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
- สังเกต ประเมินผล รายงาน
ผล สรุปผลทุกกิจกรรม 

          

 
7. งบประมาณ  เงินอุดหนุนโรงเรียน 
          เงินค่าวัสดุ  เอกสาร/รายงาน    4,000.- บาท 
  รวม                 4,000.- บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
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  -   กระดาษ  A4         1,000       บาท                       
  -   แฟ้มเอกสาร  A4                 600       บาท   
  -   ไส้แฟ้มเอกสาร  A4                    600       บาท   
  -   ปกพลาสติกใส  A4                    100        บาท   
  -   สันแฟ้ม  1 โหล                        100       บาท  
  -   กระดาษปกคละสี                      400       บาท 
  -   กระดาษอาร์ตสีขาว                    200       บาท 
 -   หมึกเติมสีดำ ฟ้า แดง เหลือง        1,000     บาท 
              รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  4,000.-  บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ  82  ของผู้เรียนที่ครู
ประจำชั้นผ่านการคัดกรองตาม
แบบ นร 01 ทุกห้องเรียน 
บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
https://cct.thaieduforall.org/ 
ทุกคนตามข้ันตอน 

 
การบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
https://cct.thaieduforall.org/  

     
 - แบบ นร.01 
-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
       

2. ร้อยละ  82  ของผู้เรียน
สถานศึกษาสนับสนุนเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียน
ทุนเสมอภาค) เพ่ือแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการ 
มาเรียน 

 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รับรองทุนนักเรียน 

  
รายชื่อที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ. 

3. ร้อยละ  82  ของผู้เรียน
สถานศึกษาสามารถส่งเสริม 
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ
พัฒนาการของนักเรียนที่
สอดคล้องตามความถนัดและ
ความต้องการตามศักยภาพ เป็น
รายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

 แบบสังเกต 
 แบบสอบถาม 
 แบบประเมิน 
  

- แบบประเมินผลความพึง
พอใจกิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต  
- แบบประเมินผลความพึง
พอใจ กิจกรรมอาหารมื้อเช้า 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 
- จดหมายข่าว 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาและสามารถแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนที่

สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

3.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา  ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
   
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1.  ครูสถาพร  บุญช่วย 
    2.  ครูสมจิตร  พลยมมา 
    3.  ครูภัทราวดี  ปุนจุบัน 
    4.  ครวูริษฐา  สุวรรณรักษา 
    5.  ครยูุพาวรรณ  แก้วนิ่ม 
    6.  ครูประจำชั้นทุกคน 
    
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
            (นางสถาพร  บุญช่วย)                  (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               โครงการสถานศึกษาปลอดภัย    
แผนงาน                     งานบริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                        
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อ 1.1  ประเด็นพิจารณาที่ 5  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสถาพร  บุญช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  
ลักษณะโครงการ         นโยบาย สพฐ.  (ใหม่) 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา  2565 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ใหเปน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนา
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ   สงเสริมความปลอดภัยสรางความม่ันใจใหสังคม เพ่ือคมุครองความ
ปลอดภัยแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการปองกัน ดูแล 
ชวยเหลือหรือเยียวยา และแกไขปญหามีความเปนเอกภาพ มีขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สามารถแก
ไขปญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางยั่งยืนดวยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ไดแก ป
องกัน ปลูกฝง และปราบปราม  
 ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ) ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการ
ดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
2.2  เพ่ือสรางความเขมแข็งการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
2.3  เพ่ือดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1 สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 
       3.1.2 สถานศึกษามีการเสริมสรางความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

        3.1.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับความคมุครองดูแลใหมีความ
ปลอดภัย 
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 3.2. เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา       
3.2.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการเสริมสรางความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

        3.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับความคุมครอง
ดูแลใหมีความปลอดภัย 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
            - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
     - เขียนโครงการ 
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 

ขั้นดำเนินการ (D) 
              - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการความปลอดภัยระดับสถานศึกษา 
      - กิจกรรมจัดทำแผนด้านความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ 
ของสถานศึกษา 
     - จัดทำปฎิทินการดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผลในการดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา 
     -กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจความปลอดภัยสถานศึกษา กับนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
     - จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ   MOE Safety Center   หน้าสถานศึกษา 
              -  กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
              -  กิจกรรมประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สพป.ชุมพร เขต 1  และรายงานโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย    

ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
 

               กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมตามปฏิทิน /คู่มือการดำเนินงาน  MOE  
 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 
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5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษานโยบายคู่มือความปลอดภัย

ของสถานศึกษา 
- พฤษภาคม 

2565 
ผู้บริหาร ร.ร.และคณะ 
ครู ทุกคน 

1 จัดทำแผนด้านความปลอดภัยและ
แผนเผชิญเหตุ 

- พ.ค..2565- 
ธ.ค. 2565 

ผู้บริหาร ร.ร.และรายชื่อ
ครูตามคำสั่ง 5/2565 

2  จัดทำปฎิทินการดำเนินการกำกับ 
ติดตามประเมินผลในการ
ดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา 

 
- 

 
พ.ค.  2565 

 

 
ครูสถาพร  บุญช่วย 
 

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สถานศึกษา กับนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 

1,000 ก.ค. 2565- 
เม.ย.2566 

ครูสถาพร บุญช่วย 
และครูประจำชั้นทุกคน 

4 จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้
ร ะ บ บ    MOE Safety Center   
หน้าสถานศึกษา 
 

 
1,000 

 
พ.ค.  2565 

 

 
ครูสถาพร  บุญช่วย 
 

6. - กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเชิง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
ทุกระดับชั้น 

1,000 พ.ค..2565- 
มี.ค. 2566 

ครูสถาพร บุญช่วย 
และครูประจำชั้นทุกคน 

7. ระบบ  MOE Safety Center 
จัดทำข้อมูลในระบบตามคู่มือการใช้
งาน 

- พ.ค..2565- 
มี.ค. 2566 

ครูสถาพร  บุญช่วย 
และ คำสั่ง 5/2565 

8. สรุปรายงานโครงการความ
ปลอดภัยสถานศึกษา ต่อสพป.
ชุมพร เขต 1 

 
1,000 

 
มิ.ย. 2565- 
เม.ย. 2566 
 

 
ครูภัทราวดี  ปุนจุบัน 
ครูสถาพร  บุญช่วย 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม  2565 ถึง เดือน เมษายน 2566    
 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด  
  ของโครงการ 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

          

ขั้นดำเนินการ  (D) 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ 
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัย
และแผนเผชิญเหตุ 
ของสถานศึกษา     
- จัดทำปฎิทินการดำเนินการ
กำกับ ติดตามประเมินผลใน
การดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ความเข้าใจความ
ปลอดภัยสถานศึกษา กับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
- จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ระบบ   MOE Safety 
Center   หน้าสถานศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงออกเชิงความคิด
สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
- การเพ่ิมสมาชิกตามคำสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ
สถานศึกษา ในระบบ MOE 
Safety Center- 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

รายงานการดำเนินการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาไป 
สพป.ชุมพร  เขต  1 

          

ดำเนินการตามคู่มือในระบบ  
MOE Safety  Center 

          

ประเมินผล ( C ) 
- กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม  

          

ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
- สังเกต ประเมินผล รายงาน
ผล สรุปผลทุกกิจกรรม 

          

 
7. งบประมาณ  เงินอุดหนุนโรงเรียน 
          เงินค่าวัสดุ  เอกสาร/รายงาน     4,000.- บาท 
  รวม                  4,000.- บาท 
          เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  -   กระดาษ  A4         1,000       บาท                       
  -   แฟ้มเอกสาร  A4                 600       บาท   
  -   ไส้แฟ้มเอกสาร  A4                    600       บาท   
  -   ปกพลาสติกใส  A4                    100        บาท   
  -   สันแฟ้ม  1 โหล                        100       บาท  
  -   กระดาษปกคละสี                      400       บาท 
  -   กระดาษอาร์ตสีขาว                    200       บาท 
 -   หมึกเติมสีดำ ฟ้า แดง เหลือง        1,000     บาท 
          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     4,000.-  บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. ร้อยละ  80  สถานศึกษามีแผน
ความปลอดภัยตามบริบทของ
สถานศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการ/วางแผน
จัดทำคู่มือแผนด้านความปลอดภัย
และแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา 

คู่มือแผนด้านความปลอดภัย
และแผนเผชิญเหตุของ
สถานศึกษา 

2. ร้อยละ  80  ของสถานศึกษามี
การปฏิบัติที่เปนเลิศในการเสริมสราง
ความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 
การดำเนินงานในระบบ  
MOE Safety  Center 

  
รายงานผลการดำเนินงานใน
ระบบ  MOE Safety  Center 
 

3. ร้อยละ  80  ของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ความคมุครองดูแลใหมีความ
ปลอดภัย 

  
 แบบประเมิน 
  

- แบบประเมินผลความพึง
พอใจ  
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 
- จดหมายข่าว 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 
2.  สถานศึกษามีการเสริมสรางความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความคุมครองดูแลใหมีความปลอดภัย 

10. คณะกรรมการโครงการ 
    1.  นางสถาพร  บุญช่วย 
    2.  นางสาวกัญชพร  บุญชัย 

3.  นางสาวพรพิมล  อินทรสุภา 
4.  นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
5.  นายชัยยันณ์  พักดี 
6.  นางกรณิกา  สังศรีสุข 

    7.  นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
    8.  นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม 
    9.  นางสาวอิสรีย์  ภักดีภสัร์สกุล 
    10. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์ 
    11. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
    12. ครูประจำชั้นทุกคน 
    
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      195 
 

                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
 
   
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่...........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
            (นางสถาพร  บุญช่วย)            (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ              โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต )      

แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                              
มาตรฐานสถานศึกษา           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                                          ข้อ ๑.๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๑                                
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววิชชุตา   ยังศรีนาค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็น
สุจริตทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนให้นโยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบปรับทิศทางจากการ
มุ่งสร้าง คนเก่งคนดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมที่เสถียรภาพ สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรับชั่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการ
ทุจริต”ได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันปราบปราบการทุจริต ระยะที่  (พ.ศ.๒๕๖o - 
๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่1 สร้างสังดมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครูผุ้บริหารและนักการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  
ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ประการของโรงเรียนสุจริตได้แก่   ทักษะกระบวนการคิด   มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยการดำเนินการตามแนวทางปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ๓ ด้าน ด้าน
การป้องกัน  ด้านการปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบรูณา
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ประการคือ ทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ    
   ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และตระหนักในเรื่องของการทุจริต คอรับชั่นและเป็นแนวทางใน
การ ดำเนินชีวิตให้เป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

   ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสำนึกที่จะมุ่งม่ันพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนทีดีของชาติและมี 
ความรักชาติที่ถูกทาง รักองค์ประกอบต่าง ๆของชาติ เช่นคนในชาติแผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ สถาบันที่สำคัญของชาติ  
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๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ  

  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) ทุกคน ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะสำคัญ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต คือทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมี
จิตสาธารณะ มีความตระหนักในเรื่องการทุจริต คอรับชั่นและเป็นคนดีของชุมชนสังคมประเทศชาติ 
     ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
  1) ร้อยละ ๘2 ของผู้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับการปลูกฝัง
คุณลักษณะ ที่สำคัญ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต มีความตระหนักในเรืองการทุจริตคอรับชั่นและ
พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชุมชนสังคมประเทศชาติทีดี 
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P)  
               ๑. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
                      ๒. กำหนดความรับผิดชอบ 
                      ๓. เสนอขออนุมัติโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
               ๑ ดำเนินงาน/กิจกรรม 
               -กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
               - กิจกรรมอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมชน 
               - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
- ดำเนินงานตามปฎิทินการนิเทศ 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
                     - เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมการจัดค่ายเยาวชนคนดี

ของแผ่นดิน 
   ๓,ooo ๓o พ.ค..๖๕ -

๓oก.ย.๖๕ 
นางสาววิชชุตา  ยังศรีนาค  
นายนนทกิจ  วสิุทธชิานนท์ 

๒ กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. 
น้อย ป.ป.ช ส.พ.ฐ ชุมชน 

   ๒,ooo ๑ ก.ค ๖๕-๓๑
ต.ค. ๖๕ 

นางสาววราภรณ์  สุดใจ 

๓ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๓,ooo ๓o พ.ค ๖๕- 
๓๑ มี.ค.๖๖ 

นางสถาพร  บุญช่วย 
นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา 

นางสาวสิริกร  ศรีโมรา 
นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
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๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน.
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕  ปี พ.ศ.256๖ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
๑. ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม 
 ๒. กำหนดความ
รับผิดชอบ 
 ๓. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
๑ ดำเนินงาน/กิจกรรม                                 
 -กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน 
 - กิจกรรมอบรม ป.ป.ช. 
ส.พ.ฐ. น้อย ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.
ชุมช 
 - กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดี 

ประเมินผล ( C ) 
-ดำเนินงานตามปฏิทินการ
นิเทศ 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
- เขียนรายงานสรุปผลการ
จัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      199 
 

 - เสนอรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
 

๗. งบประมาณ 
๘,ooo บาท  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑. ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 

    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   8,000     บาท          (ค่าใชจ้่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

๑. ร้อยละ ๘๒ ของนร ร.รไทยรัฐ
วิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มี
คุณลักษณะที่สำคัญ ๕ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

- ประเมินชิ้นงาน 
 

 แบบประเมินชิ้นงาน 

๒. ร้อยละ  ๘๒ ของนร ร.ร
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) 
มีความตระหนักในเรื่องการไม่
ทุจริตคอรับชั่นและเป็นคนดี 

- สังเกต  แบบสังเกตคุณลักษณะ ๕
ประการของโรงเรียนสุจริต 

๓. ร้อยละ ๘๒ ของนร.รไทยรัฐ
วิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เกิด
ความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนา
ตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
รักชาติทีทีถูกทาง รัก
องค์ประกอบต่างๆของชาติ 

- ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.นักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม
ในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตได้ 

   ๒. เกิดเครือข่ายชุมชน  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    
 
๑o. คณะกรรมการโครงการ 
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    ๑. นางสาววิชชุตา  ยังศรีนาค 
    ๒.นางสาววราภรณ์     สุดใจ 
    ๓.นายนนทกิจ  วิสุทธชิานนท์ 
    ๔.นางสถาพร   บุญช่วย 
    ๕.นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา 
    ๖. นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
    ๗.นางสาวสิริกร  ศรีโมรา 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาววิชชุตา  ยังศรีนาค )        (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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โครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2  ประเด็นพิจารณาที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนัฐพร  สมบุญ นายเจษฎา บุญช่วย     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑. หลักการและเหตุผล    
 ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็น
สังคมแรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู ้จักรักษา
ส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด4 มาตรา23(1) 
ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก  
           เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ  
           ทางสถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้
และนำวิถ ีประชาธิปไตยไปใช้ในชีว ิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระ บอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
๒.2 เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

๓. เป้าหมาย  
๓.๑ ด้านปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้เข้า

ร่วมและเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      3.1.2 นักเรียนและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ยอมรับ

ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

 
๓.๒. ด้านคุณภาพ 
       3.2.1 ร้อยละ 82 ของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้าน

เนินสันติ)ได้เข้าร่วมและเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
       3.2.2 ร้อยละ 82 ของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้าน

เนินสันติ)ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1)  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

                           กับโครงการฯ 
2)  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
3)  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4)  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1)  ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2)  ดำเนินงานตามโครงการฯ  
 - กิจกรรมสภาไทยรัฐ 

    
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด    

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1)   สรุปประเมินโครงการฯ 
2)   จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
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5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - กิจกรรมสภาไทยรัฐ 

- เลือกตั้งสภานักเรียน      
- ประชุมสภานักเรียน  
- ร่วมงานจิตอาสา 
- งานหลักตามหน้าที่ของทีมสภา
นักเรียน 
       
     
 

5,000 พ.ค. - มิ.ย. นายนัฐพร  สมบุญ 
นางสาวยุพาวรรณ แก้วนิ่ม 
นายชัยยันณ์  พักดี    
นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม ์
นายเจษฎา บุญช่วย             

 

 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 
2566 

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

             ปี พ.ศ.2565                              ปี พ.ศ.2565 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
1) ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการฯ 
2) ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
3) ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4) จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

           

ขั้นดำเนินการ  (D) 
1) ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
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2) ดำเนินงานตามกิจกรรม
โครงการฯ  

ประเมินผล ( C ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศ
ติดตามการดำเนินงาน และคอย
อำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ กำหนด    

           

ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
1)   สรุปประเมินโครงการฯ 
2)   จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอฝ่ายบรหิาร 

           

 

 
 
7. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน        5,000          บาท 

                    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     5,000   บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผล
ประเมินผล 

๑) ร้อยละ 82 ของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)ได้
เข้าร่วมและเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ประเมินการเข้าร่วม
และการมีความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรม 
 

       แบบประเมิน 
       ความพึงพอใจ 

2) ร้อยละ 82 ของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

- ประเมินการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

             แบบ
ประเมิน 
       ความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.  นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง 
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3.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน 
10. คณะกรรมการโครงการ 
   1. นายนัฐพร  สมบุญ 
    2. นายเจษฎา บุญช่วย     

3. นางสาวยุพาวรรณ แก้วนิ่ม 

4. นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 

5. นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 

6. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
7. นายชัยยันณ์  พักดี     

   
 
 
 
 
 
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นายนัฐพร  สมบุญ)                (นางเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)        ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ 
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ชื่อโครงการ               อาหารกลางวัน 
แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
    ข้อ 1.2  ประเด็นพิจารณาที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน เพ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทาน
โรคและเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและ
สติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวัน



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      207 
 

นักเรียน เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื ่อแก้ปัญหาให้ผู ้เรียนมีสุขนิสัยที ่ดีในการรับประทานอาหาร และมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
   2.2  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  มีสุขภาวะทาง
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และลักษณะจิตสังคมที่ดี 
  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 1. ผู้เรียนจำนวน  700  คน  มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
     3.2. เชิงคุณภาพ   

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  
2. ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่

ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข ได้ระดับ 4 ขึ้นไป 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
              ดำเนินงานตามโครงการฯ  
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้อง 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - สรุปประเมินโครงการ 

- จัดทำรายงานการดำเนินโครงการฯ  
 

5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย

และโภชนาการ 
5,000 เดือนพฤษภาคม

2565 ถึง เดือน
เมษายน2566 

นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา 
นางสาวอิสรีย์ ภักดีภสัรส์กุล    

 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
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การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ขั้นวางแผนการ (P) 
ประชุมคณะทำงาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระ
งาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
ดำเนินงานตาม
โครงการฯ  
ประเมินผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นิเทศติดตามการ
ดำเนินงานและคอย
อำนวยความสะดวก
ในการดำเนิน
กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นสรุปผลและ
รายงานผล (A) 
- สรุปประเมิน
โครงการ 
- จัดทำรายงานการ
ดำเนินโครงการฯ 

            

 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณอุดหนุน  5,000 บาท 
 งบเทศบาลตำบลเนินสันติ 700x21x200 =  2,940 ,000    บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  2,940,000    บาท 
2. ค่าป้ายส่งเสริมสุขนิสัย 4,000 บาท 
3. ค่ากระดาษ 1,000 บาท 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           2,945,000           บาท 
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยที่
ด ี ในการร ับประทานอาหารและ
มารยาทในการรับประทานอาหาร 

บันทึกข้อมูล 
 

 

 - รายงานอาหารกลางวันของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2. ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนได้รับ
ประทานอาหารท ี ่ ม ี ค ุณค ่ าทาง
โภชนาการ  

บันทึก 
 

บันทึก 
 

รายงาน 

- แบบบันทึกการรับประทานอาหาร
กลางวัน 
 - แบบบันทึกการตรวจรับอาหาร
กลางวันประจำวัน 
- แบบสรุปคะแนนคุณค่าทาง
โภชนาการและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพอาหาร (โปรแกรม Thai 
School Lunch) 

3. ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมีสุขภาพ
พลานาม ัยสมบ ูรณ ์ แข ็งแรง ทั้ ง
ทางด ้ านร ่ า งกายและจ ิต ใจท ี ่ ดี  
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้
อย่างมีความสุข ได้ระดับ 4 ขึ้นไป 

บันทึกข้อมูล 
 
 

 - รายงานอาหารกลางวันของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
   2.  ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  

10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาววริษฐา  สวุรรณรักษา 
    2. นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล    
 
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         ( นางสาววริษฐา  สวุรรณรักษา )         ( นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)                      
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ชื่อโครงการ                สาส์นสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
แผนงาน                      บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ประเด็นพิจารณาที่  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวศิริณา  ขันชุลี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองถือเป็นส่วนสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน 

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้
โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและ
ผู้ปกครอง โรงเรียนจึงจัดทำโครงการสาส์นสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที ่ดี รวมทั้งการประสานงาน ติดต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข อีกท้ังโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะ
ยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน    
 2.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะนำไปสู่
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

2.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  
(บ้านเนินสันติ) ทุกคน  
 
 

3.2. เชิงคุณภาพ   
 3.2.1  ผู้ปกครองนักเรียนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความ
พึงพอใจ ส่งผลให้นักเรียนได้ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 

3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
4. ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 

๑. เขียนโครงการสาส์นสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
๒. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 

ขั้นดำเนินการ (D) 

๑. ดำเนินงานตามโครงการฯ  
ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 

๑. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
           ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 

๑. เก็บข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม  
๒. สรุปประเมินโครงการ 
๓. จัดทำรายงานการดำเนินโครงการฯ นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 8,000 
ตลอดปี

การศึกษา 
- นางสาวศิริณา ขันชุลี 
- ครูประจำชั้น 
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2 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒,000 
ตลอดปี

การศึกษา 
- นางสาวศิริณา  ขันชุลี 
- นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม ์

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖5 ปี พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ (P) 
๑.เขียนโครงการสาส์นสัมพันธ์
บ้านกับโรงเรียน 
๒.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
๑. ดำเนินงานตามโครงการฯ 
ขั้นกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล (C) 
๑. กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน 

 
 
 
 

          

ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
๑. เก็บข้อมูลประเมินผลการจัด
กิจกรรม  
๒. สรปุประเมินโครงการ 
๓. จัดทำรายงานการดำเนิน
โครงการฯ นำเสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

           

 
7. งบประมาณ 

เงินอุดหนุนของโรงเรียน  10,๐๐๐   บาท  เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
๒. ค่าจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง                           8,000        บาท 
๓. ค่าจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา        2,000         บาท 

               รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                        10,000         บาท 
   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      213 
 

1. ร้อยละ 75 ผู้ปกครองนักเรียน ได้
เข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความพึง
พอใจ 

สังเกตจากการเข้าร่วม
ประชุม 

- แบบสังเกต 
- บัญชีลงเวลาการเข้าร่วม

ประชุม 

2. ร้อยละ 75 ผู้ปกครองนักเรียน ได้
ทราบ เข้าใจ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน
ในการพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3 . ร ้ อ ย ล ะ  7 9 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าร่วมประชุม  

สังเกตจากการเข้าร่วม
ประชุม 

- สมุดบันทึกการประชุม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน 
2. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3. โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
4. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 

 
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวศิริณา   ขันชุล ี

2. นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ 
    
 
 
    
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
          ( นางสาวศิริณา  ขันชุลี )                  ( นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)                      
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ชื่อโครงการ               สารสนเทศ 
แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาที่  ๖  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศิริณา ขันชุลี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎกระทรวงและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ได้กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕  ไว้ว่า ปัจจุบันโรงเรียนได้นำระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งเป็น
หัวใจของการบริหารจัดการในสถานศึกษา  สถานศึกษาต้องดำเนินการวางระบบบริหารจัดการ พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ เป็นไปตามท่ีกฎหมาย  

งานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติข้างต้น โดยแต่ละปีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินสารสนเทศที่ให้โรงเรียนดำเนินการผ่านระบบ ได้แก่ DMC EMIS B-OBEC M-
OBEC ฯลฯ เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องมีการประมวลผลรวม มีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ทันสมัยจึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่าง
รายงานของระบบสารสนเทศ เช่น สภาพการบริหารและการจัดการ ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ 
ภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก 
การพัฒนาวิชาชีพ อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนอัตราส่วนระหว่างจำนวนต่อครู นักเรียนต่อห้อง 
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และอื่น ๆ ฉะนั้น การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในส่วนของสถานศึกษา การมี
สารสนเทศที่เป็นระบบ ก็มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้จัดทำระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อจัดทำระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

   ๒.๒  เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
 
 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบเอกสารที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 ๓.๑.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจการให้บริการ และ 
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
     ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
  ๓.๒.๑ มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ และรูปแบบเอกสาร
สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดเีลิศ 
 ๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจการให้บริการ และ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              ๑.ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
  ๒.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๑. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตามรูปแบบต่างๆ 
๒. นำข้อมูลสารสนเทศเข้าระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ  
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๓. จัดทำรูปเล่มข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 

- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 

- สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC) 
- 

พ.ค.๖๕ – มี.ค. 
๖๖ 

นางสาวศิริวรรณ วรรณนิยม 

๒ จัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารการศึกษา(EMIS) 

- 
พ.ค.๖๕ – มี.ค. 

๖๖ 
นางสถาพร บุญช่วย 

๓ จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อม ู ล อ าค า ร  แล ะ
สิ่งก่อสร้าง 
(B-OBEC) 

- 
พ.ค.๖๕ – มี.ค. 

๖๖ 
นางกรนิภา สังศรีสุข 

๔ จัดเก็บข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
ข ้อม ูลคร ุภ ัณฑ ์ โรงเร ียน (M-
OBEC) 

- 
พ.ค.๖๕ – มี.ค. 

๖๖ 
นางกรนิภา สังศรีสุข 

๕ จัดทำเว็บไซต์ และเว็บเพจ
โรงเรียน 

๒,๗๐๐ พ.ค.๖๕ – มี.ค. 
๖๖ 

นางกรนิภา สังศรีสุข 
นายเจษฎา  บุญช่วย 

๖ จัดทำรูปเล่มสารสนเทศโรงเรียน ๑,๘๐๐ พ.ค.๖๕ – มี.ค. 
๖๖ 

นางสาวศิริณา ขันชุลี 

 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม 
๒๕๖๖    

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
   ๑.ประชุมเสนอโครงการ 
ขออนุมัติโครงการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 
   ๒.ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
    ๑. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนตาม
รูปแบบต่างๆ 
   ๒. นำข้อมูลสารสนเทศ
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ดังนี้ 
        ๒.๑ จัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) 
        ๒.๒ จัดเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารการศึกษา(EMIS).  
        ๒.๓ จ ัดเก ็บข ้อมูล
อาคาร และสิ ่งก่อสร้าง(B-
OBEC) 
       ๒.๔ จัดเก็บข้อมูลเพื่อ
บริหารจัดการข้อมูล
ครุภัณฑ์โรงเรียน 
 (M-OBEC) 
       ๒.๕ จัดทำเว็บไซด์
โรงเรียน 
    ๓. จัดทำรูปเล่มข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
ประเมินผล ( C ) 
     - ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 
     - สรปุ รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

 

๗. งบประมาณ 
จำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท 

    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
9. ค่าเว็บไซด์โรงเรียน  จำนวน ๒,๗๐๐ บาท 
10. ค่าอุปกรณ์ทำรูปเล่มสารสนเทศ ดังนี้ 

๒.๑ กระดาษ ขนาด A๔      จำนวน ๒ รีม  เป็นเงิน  ๓๐๐  บาท 
๒.๒ กระดาษโฟโต้ขนาด A๔ จำนวน ๑ รีม  เป็นเงิน  ๒๐๐  บาท 

     ๒.๓ หมึก EPSON     เป็นเงิน ๑,๓๐๐ บาท 
                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     ๔,๕๐๐  บาท      (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
๑. การจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์
ต่างๆ และรูปแบบเอกสาร
สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 

การสอบถาม   แบบสอบถาม 

๒. ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึง
พอใจการให้บริการ และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับดี
เลิศ 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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๑.  โรงเรียนมีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

     ๒.   โรงเรียนมีการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๐. คณะกรรมการโครงการ 
    ๑. นางสาวศิริณา  ขันชุลี 
    ๒. นางสถาพร  บุญช่วย 
    ๓. นางกรนิภา  สังศรีสุข 
    ๔. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
 
                     
 

          อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
 
   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวศิริณา ขันชุลี)             (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)                    
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   โครงการกีฬาภายในและกีฬาภายนอก 
แผนงาน   บริหารทั่วไป   
มาตรฐาน  สพฐ.   1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
    ข้อที ่1.2 ประเด็นพิจารณาที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยยันณ์   พักดี    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  2565  
............................................................................................................................. ....................................... 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 
แนวการ จัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ว่าการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลัก
พัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)จึงได้มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร  เพ่ือนำไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาจึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างให้  นักเรียนมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้รัก  สามัคคีเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และห่างไกลจากยาเสพติด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  กล้าแสดงออก  รักสามัคคีในหมู่คณะและมีจิตสาธารณะ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  มีทักษะด้านกีฬาชนิดต่างๆเพ่ิมมากขึ้น  

 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคน 

 
ด้านคุณภาพ 
- ร้อยละ 82  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
- ร้อยละ 82  นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม กล้าแสดงออก รักสามัคคีในหมู่

คณะ  
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผน(P) 
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จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบและขอจัดตั้งงบประมาณกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 

  - ประชุมวางแผน / จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  - กำหนดรูปแบบการดำเนินการ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - ประสานงานกับวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ดำเนินงานตามแผนงาน/
กิจกรรม 

ขั้น กำกับ ติดตาม ประเมินผล(C) 
  - กำกับติดตามผลงาน 
  - ประเมินผลการดำเนินงาน 

ขั้นสรุปและรายงานผล(A) 
  -รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกีฬาภายใน 80,000 พ.ค.65 – 

มี.ค.66 
นายชัยยันณ์  พักดี  

2 กิจกรรมกีฬาภายนอก 15,000 พ.ย.65 – 
ก.พ.66 

นายชัยยันณ์  พักดี 

 
6.ระยะเวลาดำเนินงาน 
 กำหนดงานตามกิจกรรมของโครงการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 
มีแผนการดำเนินงานดังนี้  
 
 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
   - จัดทำโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผน  
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
   - จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
   - ขออนุมัติ
งบประมาณ 
   - ดำเนินงานตาม
แผนงาน/กิจกรรม 
ประเมินผล ( C ) 
   - กำกับติดตาม
ผลงาน 
   - ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ขั้นสรุปผลและรายงาน
ผล (A) 
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

 
7.งบประมาณที่ใช้ 

- เงินอุดหนุนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1 กิจกรรมกีฬาภายใน   

1.1ค่าอุปกรณ์กีฬา  5000   บาท 
1.2 ค่าจัดทำสนามแข่งขัน  20,000  บาท 
1.3 ค่าเต็นท์/เครื่องเสียง   10,000  บาท 
1.4 ค่าบำรุงสี 4 สี สีละ  4,000 รวม  16,000   บาท 
1.5 ค่าฝึกซ้อมและอุปกรณ์พิธิเปิด-ปิด   4,000  บาท 
1.6 ค่าถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/ของรางวัล   15,000  บาท 
1.7 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม  5,000  บาท 
1.8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาจากภายนอก  5,000 
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2.กิจกรรมกีฬาภายนอก 
 2.1 ระดับเครือข่าย      5,000     บาท                                                    
 2.2 ระดบัจังหวัด        10,000    บาท 

         รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด   95,000    บาท(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความจริง) 
 
8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล 
1.ร้อยละ 82  นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนิน
สันติ) 

สำรวจรายชื่อนักเรียน แบบสำรวจรายชื่อ 

2.ร้อยละ 82  นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
กล้าแสดงออก รักสามัคคีในหมู่
คณะ  

พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี  
9.2 นักเรียน กล้าแสดงออก  รักสามัคคีในหมู่คณะ 
9.3 นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาชนิดต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 
 

10.คณะกรรมการโครงการ 
1.นายชัยยันณ์   พักดี 
2.นายจักรินทร์   นิลโต 

 
                     
 

          อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ  .................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ   
            (นายชัยยันณ์    พักดี )      (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้านเนินสันติ)     ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้านเนินสันติ) 
      
ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ประเด็นพิจารณาที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม    นางสาวปิยนันท์    ทองทับ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์
สถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
เกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษาและเพื่อให้งานเป็นระบบ  สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้ทำ
โครงการนี้ขึ้น 

งานธุรการ  เป็นงานที่สำคัญและจำเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวม
ข้อมูล  ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ  การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  การ
ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ  การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร  
หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บและทำลายหนังสือ  การบริหารงานของหน่วยงานใดก็ตาม ถ้าหาก
ขาดระบบข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้ว หน่วยงานนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่าง
สมบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงจึ งจำเป็นที่ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ต้องมีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนางานสารบรรณการจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
เอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 ๒๒ เพื่อพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระทำเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล 
สถิติของโรงเรียน  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 ๒.๓. เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเกี ่ยวกับวิธีการและการ
ดำเนินการในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและ
เหตุอื่น ๆ  ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
๓.เป้าหมาย 
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 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ของ

สถานศึกษา (smis)  
     ๓.๑.๒ งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   

๓.๑.๓ งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูก
ระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   

๓.๑.๔ สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามกำหนด    
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
               ร้อยละ ๗๙ โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 
 
 ๔. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 ขั้นวางแผนการ (P) 

-กำหนดแนวทางการดำเนินงานระยะเวลา  กำหนดงบประมาณผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 

 -จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
 -จัดทำป้าย  ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ 
 -ดำเนินงานธุรการ 

    -งานติดตามและรายงาน 
-รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 

  - จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์งานธุรการ 
ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 

-นิเทศ  กำกับ และติดตามผล 
-สำรวจความพึงพอใจ 

 ขั้นสรุปผลและรายงานผล(A) 
-ประเมินโครงการรายงานผล 
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๕.  กิจกรรมการดำเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 

ประชุมเพ่ือพิจารณากิจกรรม
และเสนอผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

- มี.ค.  ๖๕ นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม 
นางสาวปิยนันท์ ทองทับ 

๒ ขั้นดำเนินการ 
ขั้นวางแผนการ (P) 
-กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ระยะเวลา  กำหนดงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
 -จัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม
ที่เก่ียวข้อง 
 -จัดทำป้าย  ข้อมูลและสถิติ
ต่าง ๆ 
 -ดำเนินงานธุรการ 
  -งานติดตามและรายงาน 
-รับ-ส่งเอกสารและหนังสือ
ราชการกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือ
ราชการ 
- จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
และซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์งาน
ธุรการ 
ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
(C) 
-นิเทศ  กำกับ และติดตามผล 
-สำรวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

   พ.ค.๖๕ –      
   มี.ค. ๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม 
 
 
 
นางสาวปิยนันท์ ทองทับ 

๓ 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล(A) 
-ประเมินโครงการรายงานผล 

- มี.ค. ๖๖ นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม 

 รวม ๗๕,๐๐๐   
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๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕- เดือน มีนาคม 
๒๕๖๖ มีแผนดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา/เดือน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ประชุมเพ่ือพิจารณา
กิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

   
      

ขั้นดำเนินการ 
ขั้นวางแผนการ (P) 
-กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานระยะเวลา  
กำหนดงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการตามแผน 
(D) 
 -จัดทำเอกสารและ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 -จัดทำป้าย  ข้อมูลและ
สถิติต่าง ๆ 
 -ดำเนินงานธุรการ 
  -งานติดตามและรายงาน 
-รับ-ส่งเอกสารและหนังสือ
ราชการกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือ
ราชการ 
- จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
และซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
งานธุรการ 
ขั้นกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล (C) 
-นิเทศ  กำกับ และติดตาม
ผล 
-สำรวจความพึงพอใจ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา/เดือน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นสรุปผลและรายงานผล
(A) 
-ประเมินโครงการรายงาน
ผล 

 
๗. งบประมาณ 

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน   จำนวน  ๗๕,๐๐๐บาท 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 ๑. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. จัดทำป้าย  ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. จัดหา จัดซื้อซ่อมแซม ระบบงานธุรการ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 
๘. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมิน 
เครื่องมือการประเมิน 

๑ ร้อยละ ๗๙ ของระบบงานสารบรรณเป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน  
 

สังเกต  
สัมภาษณ์  

ประเมินผลงาน 

แบบสังเกต  
สัมภาษณ์   

แบบบันทึกข้อมูล 
๒ ร้อยละ ๗๙ ของผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ 

 
สำรวจ 

สอบถาม 
 แบบสำรวจ 

สอบถาม 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑. ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดทำได้รวดเร็วขึ้น 
 ๗.๓  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 ๗.๔ ชว่ยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง ในการควบคุม  
ตรวจสอบ  และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
๑๐. คณะกรรมการโครงการ 

๑. นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม          
๓. นางสาวปิยนันท์    ทองทับ 
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 อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ……………………………ผูอ้นุมัติโครงการ 
        (นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม)                          (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน                     บริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่   ข้อที่ 1.2 ประเด็นพิจารณาที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้าเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖5 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการ

จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ  ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสม  ของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กำหนดให้ดำเนินการคือเรื่อง
ความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข   

ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนรู้ จักประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  ให้รู้จักคิดเป็น  ทำเป็น  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดี
งาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำระบบการ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มี
คุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ  
ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั ้นตอน 
พร้อมด้วยวิธีการ และการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที ่ประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการ
ดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2.2  เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
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  2.3  เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาทุกด้านอย่างทั่วถึง
และตรงตามปัญหา 

 3.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
      3.2. เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้รับการดูแลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตามกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่คุณภาพ มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
  3.2.2 ร้อยละ 82 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนานักเรียนในทุก
ด้านอย่างเป็นระบบ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
 - ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ 
 - ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
 - ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

              - จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ / ขอความเห็นชอบและขอจัดตั้งงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 
  - ประชุมวางแผน / จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  - กำหนดรูปแบบการดำเนินการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
              - จัดตั้งครูผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  - ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  - ดำเนินงานตามโครงการดังนี้ 
   1. กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล / เยี่ยมบ้าน 

 2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
                               3. กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  
                               4. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน 
                               5. กิจกรรมการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอก          
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          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               - กำกับติดตามผลงาน 
  - ประเมินผลการดำเนินงาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล / เยี่ยมบ้าน 
2,000 ตลอดปี

การศึกษา 
นางสาวศิริวรรณ วรรณนิยม 
 

2 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 2,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางวันเพ็ญ        ศรีสุวรรณ 
นางสาวศิริณา     ขันชุลี 

3 กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียน 

1,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวเสาวรส    เฉลิมชนม ์

4 กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือนักเรียน 

1,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาววริษฐา    สุวรรณรักษา 

5 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
ภายใน/ภายนอก 

500 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวปาวิตรา   เสริฐพันนึก 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึง เดือน มีนาคม   
 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

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

ก.พ. มึ.
ค. 

 
ขั้นวางแผนการ( P) 
 - ศึกษานโยบายของ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
- ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่าน
มา 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

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

ก.พ. มึ.
ค. 

- ศึกษาบริบทและ
สภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนา
โครงการฯ 
- จัดทำโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติ / ขอ
ความเห็นชอบและขอ
จัดตั้งงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2565 
- ประชุมวางแผน / 
จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
- กำหนดรูปแบบการ
ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
- จัดตั้งครูผู้รับผิดชอบ
จัดทำโครงการ 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ประชุมคณะทำงาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระ
งาน 
- ดำเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
- กิจกรรมการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
/ เยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียน 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

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

ก.พ. มึ.
ค. 

-กิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียน 
-  ก ิ จ กร รมป ้ อ ง กั น 
แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า แ ล ะ
ช่วยเหลือนักเรียน  
- กิจกรรมการส่งต่อ
นักเรียนภายใน / 
ภายนอก 
ประเมินผล ( C ) 
-กำกับติดตามผลงาน 
-ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ขั้นสรุปผลและรายงาน
ผล (A) 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. งบประมาณ      6,500 บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่ากิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล / เยี่ยมบ้าน เป็นเงิน   2,000 บาท 
2. ค่ากิจกรรมการคัดกรองนักเรียน   เป็นเงิน   2,000 บาท 
3. ค่ากิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน   เป็นเงิน   1,000 บาท 
4. ค่ากิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน เป็นเงิน   1,000 บาท 
5. ค่ากิจกรรมการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอก  เป็นเงิน      5๐๐ บาท 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   6,500  บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้รับ
การดูแลตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตาม
กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่
คุณภาพ มีมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) 
- การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
- สอบถาม 
 

- แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน (SDQ)  
-แบบสัมภาษณ์การเยี่ยม
บ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ร้อยละ 82 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
อย่างเป็นระบบ 
 

- สอบถาม 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
2.  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมและให้

ความร่วมมือในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  
4.  นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

10. คณะกรรมการโครงการ 
     1. นางวันเพ็ญ       ศรีสุวรรณ   
     2. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์  
     3. นางสาววริษฐา   สุวรรณรกัษา 
     4. นางสาวศิริวรรณ วรรณนิยม 
 5. นางสาวปาวิตรา  เสรฐิพันนึก 
 6. นางสาวศิริณา     ขันชุล ี
  
.  
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                           อนุมัติ                                                 ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติ โครงการ                                                       
          (นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ)               (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)        ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ    โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน                                        บริหารทั่วไป 
มาตรฐาน   สพฐ.                        มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานสถานศึกษา          มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
      ข้อที่ ๑.๒  ประเด็นพิจารณาที่ 4                                       
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาว สิริกร ศรีโมรา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ           โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)   
ลักษณะโครงการ                       โครงการต่อเนื่อง      
ระยะเวลาดำเนินการ                  ปีการศึกษา 2565   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และพ.ศ. 
๒๕๕๓ ใน มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพการ เรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา อันจะทำให้เด็ก
สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพและ สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามานำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาจะต้องมีแนวทางใน
การการจัดการศึกษา ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  จิตใจสติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี  ความสุข และ
สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียน การ
สอนและการบริหารจัดการที ่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ
ระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการ
แพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความม่ันคงของประเทศ 

 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ การพนัน การทะเลาะวิวาท   ติดเกม สื่อ
ลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

 โรงเรียนไทยวิทยาวิทยา77 [บ้านเนินสันติ) จึงได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่าย
ที่เกี ่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู อาจารย์ที่
ปรึกษาและนักเรียน ที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน 
กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็น
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เยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทย  ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) เป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)ทุกคน เป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด 
ปลอดอบายมุข  
 3.2 ด้านคุณภาพ  

 3.2.1 ร้อยละ 82 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
3.2.2 ร้อยละ 82 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)มีส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือระหว่างบ้านและสถานศึกษา  มีผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา ติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
ร่วมกันแก้ไข 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
             ประชุมวางแผน จัดทำแผนงาน ขอและอนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
  ดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจัดปรับปรุงตามแผนงาน ดังนี้ 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 -  ห้องเรียนสีขาว 
 -  วันงดสูบบุหรี ่

           -  วันต่อต้านยาเสพติด  
          กิจกรรมปลูกพลังบวกเพ่ือสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย 

    ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
       นิเทศ ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

  ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
             สรุปผล/รายงานการดำเนินงานตามโครงการ 
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5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่                    กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน จัดทำแผนงาน ขอและ

อนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
 พ.ค.65-มี.ค.

66 
น.สสิริกร ศรีโมรา 

๒. แต่งตั้งคณะทำงาน  พ.ค.65-มี.ค.
66 

น.สสิริกร ศรีโมรา 

๓. ดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจัดปรับปรุง
ตามแผนงาน ดังนี้ 
๑.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-  ห้องเรียนสีขาว 
 - วันงดสูบบุหรี่ โดยใช้(สื่อ 
Infrographic) 
- วันต่อต้านยาเสพติด 

• ประกวดระบายสีภาพ 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

• ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพ
ติดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
• ประกวดออกแบบป้ายรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดชั้น
มัธยมศึกษา 

       ปีที่ 1-3 
 2.กิจกรรมปลูกพลังบวกเพื ่อสร ้าง
จิตสำนึกภูมิคุ ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

 
 
 

(๘,๐๐๐) 
2,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

พ.ค.65-มี ค.
66 

น.สสิริกร ศรีโมรา 

๔. นิเทศ ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย    

 พ.ค.65-มี.ค.
66 

น.สสิริกร ศรีโมรา 

๕. สรุปผล/รายงานการดำเนินงานตาม
โครงการ 

 พ.ค.65-มี ค.
66 

น.สสิริกร ศรีโมรา 

                            รวม    
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน   พฤษภาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม
2566  มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

                      ระยะเวลา / เดือน 
             ปี พ.ศ.2565   ปี พ.ศ.2566 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ก. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมวางแผน 

จัดทำแผนงาน ขอ
และอนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะทำงาน. 

ขั้นดำเนินการ  (D) 
ดำเนินงานตามโครงการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจัด
ปรับปรุงตามแผนงาน 
ดังนี้ 
๑ .กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด และสื่อ
Infrographic 
       -  ห้องเรียนสีขาว 
        - วันงดสูบบุหรี ่

   - วันต่อต้านยาเสพ
ติด 

2.กิจกรรมปลูกพลังบวก
เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง
สำหรับเด็กปฐมวัย 
ประเมินผล ( C ) 
- นิเทศ ติดตาม  กำกับ  

แก้ปัญหา  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย   . 

ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
สรุปผล/รายงานการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
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7. งบประมาณ 
7.1   ห้องเรียนสีขาว   2,000 บาท 
7.2  วันงดสูบบุหรี่      2,000 บาท 

          7.3  วันต่อต้านยาเสพติด   2,000 บาท          
 รวมค่าใช้จ่าย  6,000  บาท (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ82   นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2.ร้อยละ82   โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา77(บ้านเนินสันติ)มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือระหว่าง
บ้านและสถานศึกษา  มีผู้ปกครอง  
ครูที่ปรึกษา ติดตามพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์และร่วมกันแก้ไข 
 

การติดตาม แบบติดตาม 

 
 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 10.คณะกรรมการโครงการ 
         - นางสาวสิริกร ศรีโมรา 
         - นางสาวสรัญญา พราหมณี 
         - นายนนทกิจ วิสุทธิชานนท์ 
  
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
      (นางสาว สิริกร ศรีโมรา)              ( นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร ) 
 ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)     ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               สหกรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
แผนงาน                     งานบริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ประเด็นพิจารณาที่ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2562 มาตรา 3 ได้กล่าวไว้ว่า สหกรณ์ 
หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
สหกรณ์ โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

    กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นทุนดำเนินการ ซึ่ง
เป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง    การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  การเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรยีน
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง   

                  ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิก
ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ บริหารกิจกรรม และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ รู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะโดยการปฏิบัติจริงเก่ียวกับสหกรณ์ 
   2.2  เพ่ือเลือกสรร จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่ายในราคายุติธรรม 
  2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุน 
  

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

 1) ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนชั้นป.1-ม.3  ทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 
 2) ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนชั้นป.1-ม.3 ทุกคนได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเมื่อ

สิ้นปีการศึกษา 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
  1) ร้อยละ 73 ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน  
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 2) ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ.  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับโครงการ 
2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
4. จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
              5. ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 

6. จัดทำเอกสารงานสหกรณ์ 
  7. ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักเรียนทราบ รับสมาชิกร่วมหุ้นเพิ่ม 
  8. จัดเตรียมสินค้าเพ่ือจำหน่าย 
  9. มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ 
  10. ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสรุปและประเมินการทำงาน  
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               11. จัดทำงบดุล งบกำไร ขาดทุน และแถลงผลงานในรอบปี           
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               12. สรุปผลและจัดทำรายงานผลโครงการนำเสนอฝ่ายบริหาร 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  

 
ที ่

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 รับสมัครสมาชิกร่วมหุ้น
สหกรณ์ 

500 มิ.ย. 2565 นางสาวปาวิตรา  เสริฐพัน
นึก 
 

2 สหกรณ์เคลื่อนที่ - พ.ค. 2565 - มี.ค. 
2566 

นางสาววริษฐา   สวุรรณ
รักษา  
นางสาวศิริณา  ขันชุลี 

3 มอบทุนการศึกษา 13,500 พ.ย. 2565 นางสาวเสาวรส   เฉลิมชนม์       
4 ปันผลและเฉลี่ยคืน ตามจำนวน

สมาชิก 
ก.พ. 2566 นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 

5 สรุปผล รายงานผลโครงการ - มี.ค. 2566 นางวันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ         
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2565 ถึงเดือน มีนาคม 

2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
 1. ศึกษานโยบายของ
โรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สพฐ.  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 
2. ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
4. จัดทำโครงการเสนอต่อ
ฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
 5. ประชุมคณะทำงานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน 
6. จัดทำเอกสารงานสหกรณ์ 
7. ประชาสัมพันธ์ให้ครู และ
นักเรียนทราบ รับสมาชิกร่วม
หุ้นเพิ่ม 
8. จัดเตรียมสินค้าเพ่ือ
จำหน่าย 
9.มอบทุนการศึกษาแก่
สมาชิกสหกรณ์ 
10. ประชุมคณะกรรมการ
ประจำเดือนสรุปและประเมิน
การทำงาน  
 ประเมินผล ( C ) 
11. จัดทำงบดุล งบกำไร 
ขาดทุน และแถลงผลงานใน
รอบปี           
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. 

12. สรุปผลและจัดทำ
รายงานผลโครงการนำเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

 
7. งบประมาณ 

ใช้เงินทุนการดำเนินงานของสหกรณ์โรงเรียน 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหลักฐานกิจกรรมสหกรณ์    จำนวน 1,000  บาท 
2. ทุนการศึกษาผู้เรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 13,500 บาท (ทุนละ 500 จำนวน 27 

ทุน) 
3. เงินปันผลและเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์  ย้ายและถอนหุ้น 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    -   บาท  
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด

ประเมินผล 
เครื่องวัดผลประเมินผล 

1. ร้อยละ 73 ของครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 เป็น
สมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 

สำรวจ บัญชีรายชื่อสมาชิก 

2.ร้อยละ 100 ของครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียนได้รับเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

สำรวจ บัญชีการจ่ายเงินปันผล 

3.ร้อยละ 73 ของสมาชิกมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนชั้นป.1-ม.3 ทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 
   2.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมสหกรณ์ 

  3.  ผู้เรียนได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม  
 
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางวันเพ็ญ       ศรีสุวรรณ 
    2. นางสาววริษฐา   สวุรรณรักษา    
    3. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์       
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    4. นางสาวศิริวรรณ วรรณนิยม 
    5. นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
    6. นางสาวศิริณา    ขันชุลี 
  
     
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
  
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         ( นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ )              ( นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร ) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรยีน 
แผนงาน                     บริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

ข้อ 1.2  ประเด็นพิจารณาที่  1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวพรทิวา สุขหญีต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ที่เป็นหลักการปฏิบัติของประชาชนให้ดำรงชีวิตอยู่บนทางสายกลางบนพ้ืนฐานความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้คู่คุณธรรม นำสู่สังคมที่สงบสุขเพื่อสนอง
พระราชดำริ 
          ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล   ฟุ่มเฟือย 
ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุและเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ดำเนินชีวิตในอนาคต จึงทำให้เมื่อถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ทำให้พ่อแม่ต้อง
เดือดร้อน 

ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการ การใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่
ชัดเจนในการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที ่จะ
พิจารณาการใช้จ่ายเงิน รู้จักการเก็บเงินที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างเหมาะสมกับวัย  ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗
(บ้านเนินสันติ)จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเก็บเงินทีมีอยู่อย่างรู้คุณค่า     
2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการประหยัดโดยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีการวางแผนการจัดการด้านการเงินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย 
  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีการออมกับธนาคารโรงเรียน 
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     3.2. เชิงคุณภาพ  
  1.ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการออมกับธนาคารโรงเรียน  
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
- ดำเนินการตามแผนกิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน  

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
- นิเทศติดตามโครงการ.. 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               -      สรุปและรายงานผล 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
 มิถุนายน  

256๕ 
นางสาวพรทิวา สุขหญีต 

2 ดำเนินการตามแผนกิจกรรม
ออมทรัพย์กับธนาคาร
โรงเรียน 

 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวพรทิวา สุขหญีต 
และครูประจำชั้นทุกชั้น 

3 นิเทศติดตามโครงการ..  ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวพรทิวา สุขหญีต 

4 สรุปและรายงานโครงการ  มีนาคม 256๖ นางสาวพรทิวา สุขหญีต 
 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 256๕ ถึง เดือน มีนาคม 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
  - ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

   - ดำเนินการตามแผน
กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคาร
โรงเรียน 
ประเมินผล ( C ) 
- นิเทศติดตามโครงการ..  
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
- สรุปและรายงานโครงการ 
 

 
๗. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน จำนวน    -    บาท 
                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     .................  บาท 

 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
๑.นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗
(บ้านเนินสันติ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการออม
กับธนาคารโรงเรียนร้อยละ ๘๕ 

๑ .สำรวจรายการ 
 

 ๑. แบบสำรวจรายการ 
 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๑ นักเรียนมีเงินเก็บในธนาคารโรงเรียน   
๒.๒ นักเรียนรู้จักการประหยัดโดยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 

 ๒.๓ นักเรียนมีการวางแผนการจัดการด้านการเงินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัยและมีเงินใช้ในยามจำเป็น  
๑๐. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวพรทิวา สุขหญีต   
    2. ครูประจำชั้น 
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                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวพรทิวา  สุขหญีต )               (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)        ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อที่ ๑.๒   ประเด็นพิจารณาที่ ๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๑ บททั่วไปมาตรา ๖ ได้กำหนด  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนยังมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่างๆ ที่ไม่
ถูกต้อง อีกทั้งไม่ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาภาวะโภชนาการขาด
และเกินเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้ออาหารที่
ไม่ถูกหลักโภชนาการ และสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน เช่น 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้ง
ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เฝ้าระวังสถานการณ์เสี่ยงจากการติดเชื้อของโรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ 
๒.๒ เพ่ือจัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ให้เป็นไปตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

๑) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

๒) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ 
๓) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนได้รับความรู้ และมีการ

ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙ และโรคอ่ืนๆ ได้ 
๔) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนได้รับอาหารเสริม (นม

ฟลูออไรด์) 
๕) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนได้รับการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
๑) นักเรียนร้อยละ ๘๒ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๒ มีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

     
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
- เสนอโครงการและขออนุมัติ 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
๒) ประชุมวางแผนดำเนินการ กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด มีกิจกรรมดังนี้ 

๑) กิจกรรมให้บริการอาหารเสริม (นมฟลูออไรด์) 
๒)  กิจกรรมอนามัยดีไม่มีโควิด-๑๙ 
๓)  กิจกรรมจัดหาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน และครุภัณฑ์งานอนามัย 
๔) กิจกรรมบันทึกสุขภาพประจำวัน 
๕) กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
๖) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
    - จัดทำเครื่องมือ 

- ดำเนินการกำกับติดตาม เก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 

- สรุปรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
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๕. กิจกรรมและการดำเนินการ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมให้บริการอาหารเสริม (นม

ฟลูออไรด์) 
- มิ.ย. – มี.ค. 

๖๕ 
นางสาวศิริณา ขันชุลี 

๒ กิจกรรมอนามัยดีไม่มีโควิด-๑๙ ๒๐,๐๐๐ มิ.ย. – มี.ค. 
๖๕ 

นางสาวอิสรีย์ ภักดี
ภัสร์สกุล 

๓ กิจกรรมจัดหาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
สามัญประจำบ้าน และครุภัณฑ์งาน
อนามัย 

๘,๐๐๐ มิถุนายน ๖๕ นางสาวอิสรีย์ ภักดี
ภัสร์สกุล 

๔ กิจกรรมบันทึกสุขภาพประจำวัน - มิ.ย. – มี.ค. 
๖๕ 

ครูประจำชั้น 

๕ กิจกรรมตรวจสุขภาพ ๒,๐๐๐ กรกฎาคม 
๖๕ 

นางสาวอิสรีย์ ภักดี
ภัสร์สกุล 

๖ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย - กรกฎาคม 
๖๕ 

นายจักรินทร์ นิลโต 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  ถึง เดือน ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๖ มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา/เดือน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

ขั้นวางแผนการ (P) 
- เสนอโครงการและขออนุมัติ 
   ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำงาน 
   ๒) ประชุมวางแผน
ดำเนินการ กำหนดกิจกรรม
และมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ (D) 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่
กำหนด มีกิจกรรมดังนี้ 
   ๑) กิจกรรมให้บริการ
อาหารเสริม (นมฟลูออไรด์) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา/เดือน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

   ๒) กิจกรรมอนามัยดีไม่มีโค
วิด-๑๙ 
   ๓)  กิจกรรมจัดหาจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน 
   ๔) กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
   ๕) กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
   ๖) กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
งานอนามัย 
ขั้นกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล (C) 
 - จัดทำเครื่องมือ 
 - ดำเนินการกำกับติดตาม 
เก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
 - สรุปรายงานผลเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 

 
 
๗. งบประมาณ    

เงินอุดหนุนการศึกษาจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑. เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ๓,๐๐๐ บาท 
๒. ชุดตรวจ ATK ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓. ตู้ยาแบบบานประตูกระจก ๕,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน ๒,๐๐๐ บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท 
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๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

๑ นักเรียนทุกระดับชั้นมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
-  สอบถาม 
-  ตรวจสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

๒   นักเรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจวัด - แบบบันทึก 
๓ นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายภายในโรงเรียน -  สอบถาม - แบบประเมิน 
๔  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบ 
-  สอบถาม 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 

๕ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักควบคุมและป้องกันตนเองให้มี
ความปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันโรคต่าง ๆ 

- ตรวจสอบ 
-  สอบถาม 

-  แบบประเมิน 
- บันทึกหลัง
สอน 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี 
๒. นักเรียนมีสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
๓. นักเรียนมีเกณฑ์น้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นไปตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
๕. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมีทักษะในการป้องกันตนเอง
ให้ 

ปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙ และโรคอ่ืนๆ ได้ 
 
       
     ๑๐. คณะกรรมการโครงการ 

๑๐.๑ นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล 
๑๐.๒ นางสาวศิริณา ขันชุลี 
๑๐.๓ นายจักรินทร์ นิลโต 

 
 

                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
 
 

ลงชื่อ...................................ผูเ้สนอโครงการ  ลงชื่อ...................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
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     (นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสรส์กุล)                (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)        ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
  
ชื่อโครงการ               โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2  ประเด็นพิจารณาที่ 1   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววราภรณ์ สุดใจ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
...................................................................................................................................................... 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในโลกยุคปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่งผล ให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากข้ึน  ผู้คนในสังคมปัจจุบันจึงนึกถึงแต่ตนเอง  และ
ดำรงชีวิตแบบตัวใครตัวมัน เป็นสังคมก้มหน้า ไม่สนใจคนรอบข้าง ทำให้เกิดสังคมแบบเห็นแก่ตัว  
แก่งแย่งแข่งขัน ขาดน้ำใจ  ขาดความเอ้ืออาทรต่อกัน  ผู้คนอยู่ร่วมกันแบบขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อ
กัน  ซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็นปัญหา  ถ้าหากไม่ได้รับ การปรับเปลี่ยน  แก้ไข  เยียวยา ปัญหาต่าง ๆ 
ดังกล่าวก็จะลุกลามขยายออกไป จนกระทบต่อความเจริญและ ความมั่นคงของประเทศชาติอย่าง
แน่นอน 

หน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ายรับรู้และพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะภาครัฐ  ได้
เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  ให้บรรเทาเบาบางลง  ซึ่งในการดำเนินการต้องมีหลักยึดและมี
แนวทางปฏิบัติที่จริงจังและยั่งยืน  จึงมีการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานให้แก่คณะองคมนตรี ในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดี     ให้  บ้านเมือง”  ซึ่งในการสร้างคนดีนั้น ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่
สถาบันครอบครัว  โดยการสร้างสมาชิกใหม่ให้กับสังคมและต่อมาก็จะเป็นสถาบันการศึกษาที่จะสั่งสอน
อบรมให้เด็ก ๆ เหล่านั้นเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจะได้ร่วมพัฒนาชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อ 

ในการจัดการศึกษานั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะ 
ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา  ได้ดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  โดย
ได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนคุณธรรมขึ้น  เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คน
เก่ง  และมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวกับเรื่องคุณธรรม  
เพ่ือร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑  จึงดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยนำกรอบแนวทางการ
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ดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมือง
ของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ เพ่ือยึดเป็นแนวทางในการ
ดำรงชีวิต  โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ความมี
วินัย และจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน   
 
2. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน มีจิตสำนักในการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันความรักในสิ่ง
ที่ตนมีแก่ผู้อื่นและสังคมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อการดำรงชีวิต 

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ ทุกระดับชั้นเรียนมีโครงงานคุณธรรม  
๓.๑.๒ ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
ธรรมศึกษา 
๓.๑.๓ ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม

ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 
๓.๑.๕ นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดี  
3.2. เชิงคุณภาพ  
3.2.1. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  
    
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
          - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  

-ประชุม จัดทำแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 

       -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-ดำเนินการตามแผน โครงการ-กิจกรรม 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๑. กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม 

- ทุกชั้นเรียนมีโครงงานคุณธรรม 
๒.  กิจกรรมธรรมศึกษา 
     - สอบธรรมศึกษา     
๓. กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า  
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     - สอบตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า เพ่ือชิงรางวัล 
๔. กิจกรรมบันทึกความดี 
 

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
         นิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน ประเมินผล 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
         ปรับปรุง พัฒนา  
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประมา

ณ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๑ 
 

 
2 
 

3 
 
 

4 
 

 
 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน
คุณธรรม 
-ทุกชั้นเรียนมีโครงงานคุณธรรม
กิจกรรมธรรมศึกษา 
- สอบธรรมศึกษา     
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทาง
ก้าวหน้า - สอบตอบปัญหาธรรม
ทางก้าวหน้า เพ่ือชิงรางวัล 
กิจกรรมบันทึกความดี 
 

 
3,000 

 
 

3,000 
 

2,000 
 
 

2,000 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
๒๕๖5 

 
  

มิ.ย. ๖5 –  
มี.ค. ๖6 

 
 

พ.ย. ๖5 – 
ม.ค. ๖6 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖5 

 
นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
 
 
นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
นายนนทกิจ วิสุทธิชา
นนท์ 
นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
 
 
นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
 

 รวม 10,000   
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนเมษายน  
พ.ศ.2566มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

ขั้นวางแผนการ ( P)            
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 
มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

-ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนา  
-ประชุม จัดทำแผนการ
ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-ดำเนินการตามแผน 
โครงการ-กิจกรรม 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
๑. กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ 
โครงงานคุณธรรม 
   - ทุกชั้นเรียนมีโครงงาน
คุณธรรม 
๒.  กิจกรรมธรรมศึกษา 
   - สอบธรรมศึกษา     
๓. กิจกรรมตอบปัญหา
ธรรมะทางก้าวหน้า  
   - สอบตอบปัญหาธรรม
ทางก้าวหน้า เพ่ือชิงรางวัล 
๔. กิจกรรมบันทึกความดี 
ประเมินผล ( C ) 
นิเทศติดตาม กำกับการ
ดำเนินงาน ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
ปรับปรุง พัฒนา 

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน จำนวน 3,000 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ อาหาร และของรางวัลสำหรับ
เด็ก อุปกรณ์ต่าง 
          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     3,000  บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
6. นักเรียนร้อยละ 82 มี

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

7. ประเมิน 
8. สังเกต 

 

7. แบบประเมิน 
8. แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนสามารถปฏิบัติและแนะนำเพ่ือนไปในทางที่ถูกที่ควรได้ 
๙.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
๙.๓ นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันความรักในสิ่งที่ตนมีแก่ผู้อ่ืนและสังคม 
๙.๔ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ 
 

10. คณะกรรมการโครงการ 
       นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
 
                                     อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
   ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.........................................ผูอ้นุมัติ โครงการ                                                       
           (นางสาววราภรณ์  สุดใจ)                              (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 
แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 5 
                                        มาตรฐานที่ 2  ประเด็นพิจารณาที่ 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวอัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การ
รวบรวม ขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการ ขยะภายในสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง 
            ทั้งนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ เล็งเห็นปัญหาของขยะในโรงเรียน และนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการและคัดแยกขยะเป็น
อย่างมาก 
             โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) จึงดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนิน
สันติ) มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ 

   2.2  เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) สามารถทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็น ระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี   
      2.3 เพ่ือให้คร ูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) เข้าใจถึงกระบวนการ
ทำงาน และใช้หลักวิธีคัดแยกขยะ 3R ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

 ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) ร้อยละ 100 เข้าร่วม 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
    3.2.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) ร้อยระ8๒ สามารถคัด
แยกขยะ นำขยะ กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 
   3.2.2 ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) ร้อยละ 80 มีระบบ
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
            3.2.3 เพ่ือให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)ร้อยละ80 
เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน และใช้หลักวิธีคัดแยกขยะ 3R ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
1. สำรวจสถานที่ในโรงเรียนเพ่ือจัดทำเป็นธนาคารขยะ จุดวางถังคัดแยกขยะตามอาคารเรียน

และในอาคารเรียนทุกสายชั้น  
          2. ประชุมคณะครู เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
          3. นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
          1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
          2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อร่วมกันวางแผน และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
         3. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
           - กิจกรรมส่งเสริมวินัยและประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ 
                     - กิจกรรมลด การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์                             
                     - กิจกรรมธนาคารขยะ ฐานการเรียนรู้ขยะ 
                     - กิจกรรมเด็กไทยรัฐใส่ใจความสะอาด                                     
                     - กิจกรรม Big cleaning day 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               - จัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม  
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
                      - สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมวินัยและประชาสัมพันธ์

โรงเรียนปลอดขยะ 
2,000 1 มิ.ย 6๕ .- 

30 มี.ค. 6๖ 
นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 

2 การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ 

   5,000 1 มิ.ย 6๕ .- 
30 มี.ค. 6๖ 

นางพรภิมล  อินทรสุภา   

3 กิจกรรมธนาคารขยะ ฐานการ
เรียนรู้ขยะ 

5,000 1 มิ.ย 6๕ .- 
30 มี.ค. 6๖ 

นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายจักรินทร์  นิลโต 
 

4 เด็กไทยรัฐใส่ใจความสะอาด 1,000 1 มิ.ย 6๕ .- 
30 มี.ค. 6๖ 

นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล 

5 Big cleaning day 2,000 7 มิ.ย. 6๕  
23 ก.ค. 6๕ 
5 ธ.ค. 6๕ 

นายชัยยันณ์  พักดี 
 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
1. สำรวจสถานที่ใน
โรงเรียนเพ่ือจัดทำเป็น
ธนาคารขยะ จุดวางถังคัด
แยกขยะตาม อาคารเรียน
และในอาคารเรียนทุกสาย
ชั้น  
 2. ประชุมคณะครู เพื่อ
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน  
 3. นำเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ  
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7. งบประมาณ    15,000  บาท   เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
            1. กิจกรรมส่งเสริมวินัยและประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ       2,000 
            2. กิจกรรมลด การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์         5,000             
            3. กิจกรรมธนาคารขยะ ฐานการเรียนรู้ขยะ                            5,000 
            4. กิจกรรมเด็กไทยรัฐใส่ใจความสะอาด                                 1,000 
            5. กิจกรรม Big cleaning day                                           2,000 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  15,000 บาท (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ เพื่อร่วมกัน
วางแผน และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ  
- กิจกรรมส่งเสริมวินัยและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ปลอดขยะ 
- กิจกรรมลด การใช้ซ้ำ 
และคัดแยกนำกลับมาใช้
ประโยชน์                             
- กิจกรรมธนาคารขยะ ฐาน
การเรียนรู้ขยะ 
- กิจกรรมเด็กไทยรัฐใส่
ใจความสะอาด                                     
- กิจกรรม Big cleaning 
day 
ประเมินผล ( C ) 
- จัดทำแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
 - สรุปผลการดำเนินงาน/
รายงานผลการดำเนินการ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ขั้น 
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8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถ คัดแยกขยะ นำขยะ
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และ 
ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

แบบสังเกตพฤติกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  
  2. สังเกตปริมาณขยะ 

2. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีระบบ การจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธ 

1. แบบสอบถาม  
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 1. ตอบแบบสอบถาม 
 2. สังเกตพฤติกรรม 

3. เพ่ือให้คร ูนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าใจถึงกระบวนการ
ทำงาน และใช้หลักวิธีคัดแยกขยะ 
3R ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

1. แบบสอบถาม  
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1. ตอบแบบสอบถาม 
 2. สังเกตพฤติกรรม 

4. โรงเรียนมีปริมาณขยะลดลง  แบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรม 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง       

2. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี   
3. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน และใช้หลักวิธี

คัดแยกขยะ 3R ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
10. คณะกรรมการโครงการ 
    1. นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
    2. นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 
    3. นางพรภิมล  อินทรสุภา   
    4. นายชัยยันณ์  พักดี 
    5. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล 
    6. นายจักรินทร์  นิลโต 
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
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   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่........................... ..............ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ)         (นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)          ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) 
 
ชื่อโครงการ   เสียงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาที่ 6   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเจษฎา บุญช่วย นายนัฐพร สมบุญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖5 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากระบบเสียงตามสายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้ติดตั้งมาเป็นระยะ
เวลานาน  ทำให้คุณภาพของระบบเสียงตามสายไม่ดี เสียงเบา จึงทำให้การสื่อสารทางด้านเสียงตามสาย
ได้ยินไม่ท่ัวถึงท้ังโรงเรียน ระบบเสียงตามสายมีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน เพื่อให้ทุกคนได้ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วอย่างทั่วถึงกัน เสียงที่มีประสิทธิภาพต่อการได้
ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่าง ๆ ที่จะได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทาง
งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) เพ่ือพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อการได้ยิน ครอบคลุม
ทั่วทั้งโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในอาคารเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือขยายจุดแพร่สัญญาณเสียงตามสายได้ยินอย่างชัดเจนไปยังอาคารต่างๆ ของ
โรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
       ระบบเสียงตามสายทุกจุดภายในอาคารเรียนต่างๆ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนิน
สันติ) ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข  

3.2 เชิงคุณภาพ 
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1.ร้อยละ 82 ระบบเสียงตามสายทุกจุดภายในอาคารเรียนต่างๆ  ได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุง 

     2.ร้อยละ 82 ระบบเสียงตามสายใช้งานได้ดีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผนการ (P) 

วางแผนตามโครงการฯ 
ขั้นดำเนินการ (D) 

จัดจ้างตามโครงการฯ ตามระเบียบการจัดหาพัสดุ) 
ขั้นกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล (C) 

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 

ประเมินผล และรายงานโครงการต่อผู้บริหาร 
 

5. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 

ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา77(บ้านเนินสันติ) ผ่านเสียง
ตามสาย 
2. กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ระบบ
เสียงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
77(บ้านเนินสันติ) 
3. กิจกรรมเช้าเที่ยงพาเพลิน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนิน
สันติ) 

1๐,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายเจษฎา บญุช่วย 
นายนัฐพร สมบุญ 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
          การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ  ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม  2565  ถึง เดือน มีนาคม 
2566  มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ขั้นเตรียมการ (P)             
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.1. วางแผน ตาม
โครงการฯ 
2. ขั้นดาเนินการ (D)  
2.1 จัดจ้างตาม
โครงการฯ ตามระเบียบ
การจัดหาพัสดุ 

 

 

         

3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C)  
3.1 ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนิน
งาน 

 

 

         

4. ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง (A)  
4.1 สรุปและรายงานผล
โครงการ 

 

 

         

 
7. งบประมาณ 

งบเงินอุดหนุนอ่ืนเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภานในโรงเรียน  จำนวน 10,000  บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     1๐,000 บาท 
  ( ค่าใช่จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามจ่ายจริง ) 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 

ให้ครู นักเรียนทำแบบสังเกต แบบสังเกต 

การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

ให้ครู นักเรียนทำแบบประเมิน แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.2 นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับทราบข่าวสารข้อมูล
ถูกต้อง  
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 9.2 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ทั่วถึง 
รวดเร็ว ฉับไว เป็นปัจจุบัน 
 
10. คณะกรรมการโครงการ 

1. นายเจษฎา บุญช่วย 
2. นายนัฐพร สมบุญ 

                ⃞ อนุมัติ                                      ⃞ ไม่อนุมัต ิ
 

     ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            ( นายเจษฎา บุญชว่ย)                              (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 
     ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาที่ ๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวอัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๐ สรุปได้ว่าให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยจัดเนื้อหาสาระแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู ้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และอำนวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ 

ดังนั้น สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนโดย  มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มี
กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื ้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการด้านวัสดุสำนักงาน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความ
สะดวกต่อการดำเนินงาน โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม     ของโรงเรียน บางส่วน อยู่ในสภาพชำรุด
และมีสภาพรกร้างจึงสมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ   ใช้งานได้ดี และมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
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โรงเรียนจึงจัดทำโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างบรรยากาศ พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิด 
คุณธรรม จริยธรรม มีความร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัย 
 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและจัดบรรยากาศ  อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  สิ่งอำนวยความ

สะดวกของโรงเรียน บริเวณโรงเรียนให้มีสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างได้ 
 ๒.๒ เพ่ือให้สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่
เสมอ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม อย่าง
เต็มศักยภาพ ได้ศึกษาหาความรู้ เป็นคนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพที่ดีและ
มีความปลอดภัย  

 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ โรงเรียนจัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บรรยากาศ  อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  สิ่งอำนวย
ความสะดวกของโรงเรียน บริเวณโรงเรียนให้มีสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
  ๓.๑.๒ โรงเรียนจัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุง สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่
ให้ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ   
 ๓.๑.๓ โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร   
ในการนำไปสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อประโยชน์ของนักเรียน  

 
     ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
  ๓.๑.๑ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม  บรรยากาศ  อาคารสถานที่    
สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน มีบริเวณโรงเรียนที่สะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และมีแหล่งเรียนรู้
ภายในบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๑.๒ สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่ได้รับการดูแลมีคุณภาพพร้อมใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๓ การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างได้ 

 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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ขั้นวางแผนการ (P) 
             ประชุมวางแผน จัดทำแผนงาน ขอและอนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
             ดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ได้กำหนดตาม
แผน 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
              นิเทศ ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               สรุปผล/รายงานการดำเนินงานตามโครงการ 
 
๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ห้องปฏิบัติการเพ่ือนักเรียน 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
- จัด ตกแต่งห้องปฏิบัติการ ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

100,๐๐๐ มิ.ย.๒๕๖๕ 
ถึง 

มี.ค.๒๕๖๖ 

นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่น
กิจ 

๒ อาคารน่าอยู่ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบต่างๆ 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อาคารเรียน  
อาคารประกอบต่างๆ 

150,๐๐๐ มิ.ย.๒๕๖๕ 
ถึง 

มี.ค.๒๕๖๖ 

นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่น
กิจ 

๓ รอบโรงเรียนสวยงาม เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 -ปรับสภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียน 
  ทางเดิน/ทางเท้า สวนหย่อม 
สนาม   
  สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้ 
 -ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ     
  ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก 
และ  
  ความปลอดภัย 
 -ระบบน้ำ 
 -ระบบไฟฟ้า 
 -ระบบกล้องวงจรปิด 
 -ระบบอินเตอร์เน็ต 

27,03๐  
 

 
 

มิ.ย.๒๕๖๕ 
ถึง 

มี.ค.๒๕๖๖ 

นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่น
กิจ 
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๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน  มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม 
๒๕๖๖   

 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมวางแผน จัดทำ

แผนงาน ขอและอนุมัติ
โครงการ แต่งตั้ง
คณะทำงาน. 

ขั้นดำเนินการ  (D) 
- ดำเนินงานตาม

โครงการ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม จัดซื้อ/จัด
จ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ได้
กำหนดตาม 

แผนประเมินผล ( C ) 
- นิเทศ ติดตาม  กำกับ  

แก้ปัญหา  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   . 

ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
(A) 
- สรุปผล/รายงานการ

ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
๗. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุน   จำนวน  277,030  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
11. ห้องปฏิบัติการเพ่ือนักเรียน 100,๐๐๐ บาท 

- ค่าจัดหาวัสดุ จัดตกแต่งห้องปฏิบัติการ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
 ห้องปฏิบัติการหมายถึงห้องปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆจำนวน ๘ ห้อง  

   - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
   - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
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   - ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  
   - ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล  
   - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์  
   - ห้องปฏิบัติการศิลปะ  
   - ห้องปฏิบัติการลูกเสือ  
   - ห้องปฏิบัติการสื่อมวลชนศึกษา   
        - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

12. ปรับสภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน 15,๐๐๐ บาท 
- ทางเดิน/ทางเท้า สวนหย่อม สนาม  สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ห้องส้วมและแหล่งเรียนรู้ 

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นเงิน 150,๐๐๐ บาท 
13. ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก และ ความปลอดภัย  

  ระบบน้ำ               
  ระบบไฟฟ้า            
  ระบบกล้องวงจรปิด  
  ระบบอินเตอร์เน็ต    

คิดเป็น 27,03๐ บาท 
 

                 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  277,030    บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 

๘. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 

๑.  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม  บรรยากาศ  อาคาร
สถานที่    สิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงเรียน มีบริเวณโรงเรียนที่สะอาด  ร่มรื่น  
ปลอดภัย  และมีแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

ติดตาม - แบบสำรวจ 
- แบบติดตาม 
- สภาพจริง 

๒. สภาพอาคารสถานที่ได้รับการดูแลมี
คุณภาพพร้อมใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำรวจ 
 

- แบบสำรวจ 
- สภาพจริง 
 

๓.  การบริหารสถานศึกษาและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้ 

ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม อาคาร
สถานที่ สิ ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิด 
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คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความร่าเริงแจ่มใส ปลอดภัย มีสุขภาพท่ีดี   
๑๐. คณะกรรมการโครงการ 
    ๑. นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
    ๒. นางสถาพร   บุญช่วย 
    ๓. นางกรนิภา  สังศรีสุข 
    ๔. คณะครู และนักการคนงาน  
    
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
   ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ.......................................ผูอ้นุมัติโครงการ                                                       
         ( นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ )      ( นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร ) 
 ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ชื่อโครงการ               โครงการพัฒนาคุณภาพครูสูมื่ออาชีพ 
แผนงาน                     บริหารงานบุคคล 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ประเด็นพิจารณาที่ 4 
ผู้รับผดิชอบโครงการ      นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 256๕ 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษายึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  

ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ และสามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เจริญก้าวหน้าตามธรรมชาติ
และศักยภาพของตนเอง ผู้ที ่มีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นสำคัญที่สุด คือ ครู ซึ ่งครูต้องเป็น 
“ผู้จัดการเรียนรู้” และลำดับต่อมาเป็นบุคคลที่ต้องมีวุฒิภาวะความเป็น “ครู” ทั้งวิถีชีวิตและจิตใจ 
รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่
ตนเองสอน และมีเทคนิคกระบวนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนแบบมืออาชีพ จึง
จะสามารถพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานและสามารถปฏิรูปการศึกษาได้สำเร็จ ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนา
ครูให้มีศักยภาพดังกล่าวนั้น มีหลายแนวทาง เช่น การศึกษาดูงาน  การอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพ และ
สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นต้น 

เพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลเล็งเห็นความสำคัญ ที่จะทำให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและ

หน่วยงานอื่นๆและนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 
   2.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำสิ่งที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้  
 2.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC 
สามารถพัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
PLC ได ้
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 คน ได้รับการพัฒนา ในปีการศึกษา 256๕ 
     3.2. เชิงคุณภาพ  

 1) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆและนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 

 2) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำสิ่งที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ 

 3) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC 
สามารถพัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
PLC ได ้
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
            - ประชุมวางแผน/เสนอโครงการขออนุมัติ   
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม รูปแบบการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
               - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 
       กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงาน              
       กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาวิชาชีพ 
       กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
    
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และประเมินผล 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - ครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการเข้ารว่มอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล 
   - จัดทำรายงานผลการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ 
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5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 50,000 มีนาคม 256๖ ครูวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 

ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 

2 กิจกรรมอบรม ส ัมมนาพัฒนา
วิชาชีพ 

50,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูวริษฐา  สุวรรณรักษา 
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูสถาพร  บุญช่วย 

3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสถาพร  บุญช่วย 
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 
ครูวริษฐา  สุวรรณรักษา 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์บุคลากร 37,220 ก.ค. - ต.ค. 
2565 

ครูสถาพร  บุญช่วย 
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2565 ถึง เดือนเมษายน 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 

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

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- ประชุมวางแผน/เสนอ
โครงการขออนุมัติ   
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามกิจกรรม 
รูปแบบการดำเนินงาน 
 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
- ดำเนินกิจกรรมใน
โครงการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.256๕ ปี พ.ศ.256๖ 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ศึกษาดูงาน 
       
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
อบรม สัมมนาพัฒนา
วิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
สร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์
บุคลากร 
ประเมินผล ( C ) 
กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน และ
ประเมินผล 
ขั้นสรุปผลและรายงาน
ผล (A) 
-  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารายงานผลการเข้า
ร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน รายบุคคล 
- จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณอุดหนุน งบรายได้สถานศึกษา   จำนวน  110,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน  2 วัน 1 คืน  เป็นเงิน 50,000  บาท 
- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง      
- ค่าท่ีพัก      
- ค่าวิทยากรและของที่ระลึก   

2. ค่าดำเนินกิจกรรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพ (สัมมนามูลนิธิไทยรัฐ) 2 วัน 1 คืน  
เป็นเงิน 50,000  บาท 
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- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 
- ค่าท่ีพัก    

3. ค่าดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC    
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PLC  10,000   บาท 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์บุคลากร   37,220  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   197,220   บาท  (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง) 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงาน
ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆและ
นำสิ ่งที ่ได้รับมาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

- การประเมิน - แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และนำสิ่งที่ได้รับมา
ปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ 

- การรายงานผลการปฏิบัติงาน  - รายงานผลการศึกษาดู
งานในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ 
- รายงานผลการอบรม 
สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง 

3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ PLC สามารถพัฒนา
วิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PLC ได้ 

- การรายงานผลการทำกิจกรรม 
PLC  
 

- บันทึกการประชุมการ
ดำเนินการกิจกรรม PLC  
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำสิ ่งที ่ได้ร ับจากการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำสิ่งที่ได้รับจากการอบรม สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PLC และสามารถทำ
กิจกรรม PLC ได ้
10. คณะกรรมการโครงการ 

๑. นางสาวปาวิตรา  เสรฐิพันนึก 
๒. นางสถาพร  บุญช่วย 
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๓. นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 
๔. นางสาววริษฐา  สวุรรณรกัษา 
 
 
 

        
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
 
   ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
              (นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก)        (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)                     
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ชื่อโครงการ                ส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                               ในโรงเรียน 
แผนงาน                    บริหารงานบุคคล 
มาตรฐาน สพฐ.          มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่  4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสถาพร  บุญช่วย และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  บริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา  2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที ่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  บุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การบริหารงานโดยการจัดการให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม
และด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง หากขวัญและกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสทธิภาพดี
เท่าทีควร ในทางตรงกันข้ามบุคคลกรที่มีความรู้ ความสามารถไม่โดดเด่นแต่มีขวัญกำลังใจที่ดี  การ
ปฏิบัติงานอาจจะมีประสิทธาพมากกว่า  ดังนั้นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการสร้าง
ขวัญและกำลังใจบุคคลากรเป็นอย่างดี  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูบุคคลากรทางการศึกษา 
   2.2  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความภาคภูมิใจ  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
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   ร้อยละ 80 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้นปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
              - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
                     - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ              

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
                -    ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างขวัญและกำลังใจ (ต้อนรับ/ย้าย/

เกษียณอายุราชการ) 
  - ดอกไม้จัดสถานที่ 
  - มาลัย 
  - ของที่ระลึก 
  - อาหารว่าง 
  - อาหารกล่อง   

 
 

25,000 
 

 
 
16 พฤษภาคม 
2565  

- 
 31 มีนาคม 
2566 

 
 
นางสถาพร  บุญช่วย 

และคณะ 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
          การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน 16 พฤษภาคม 2565  ถึง เดือน 31  
มีนาคม 2566   มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ระยะเวลา / เดือน 
 ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
-ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
-จัดหาทรัพยากรในการ
ดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ระยะเวลา / เดือน 
 ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

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

 ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 
ประเมินผล ( C ) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
- ประเมินผลและรายงาน 

ผลการดำเนินงาน 
 
7. งบประมาณ         25,000.-  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

7.1 ดอกไม้จัดสถานที่ 
   7.2 มาลัย 

7.3 ของที่ระลึก 
7.4 อาหารว่าง 
7.5 อาหารกล่อง   

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                           25,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1. ร้อยละ 80 ของครูและ

บุคคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและกำลังใจ 

2. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษามี
แรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

 
แบบประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

  
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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มีความภาคภูมิใจ เต็มตาม
ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ทุกคนมีขวัญและ
กำลังใจ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ   
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความภาคภูมิใจเต็มตาม
ศักยภาพ  
   
10. คณะกรรมการโครงการ 
     1. นางสถาพร บุญช่วย 
     2. นางสาวกัญชพร  บุญชัย   
     3. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 
     4. นางสมจิตร  พลยมมา 
     5. นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 
     6. นางจันทนา สวัสดิ์ละคร 
     7. นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
     
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
            (นางสถาพร  บุญช่วย)             (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร) 

       ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา 
                      ปฐมวัย 
แผนงาน   บริหารงานบุคคล 
มาตรฐาน สพฐ.                     มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา    มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ประเด็นพิจารณาที่ ๑ - ๖ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕  
...................................................................................................................................................................  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 “ครูคือผู้สร้างอนาคตของชาติ” เป็นคำกล่าวที่ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคมโลก เพราะ
การศึกษานั ้นเป็นเครื ่องมือสำคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู ้ และปัญญา โดยมีครูเป็นผู ้จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ มีทักษะ รู้จักการสังเกต การค้นคว้าหาคำตอบ ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ช่วยให้การจัดการศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งต้องมีการ
พัฒนาที่ตรงความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพดังกล่าวนั้น  มีหลายแนวทาง เช่น  การอบรม  
สัมมนา  ประชุม  การศึกษาต่อ  ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงาน  และการวิเคราะห์วิจัยงาน  เป็นต้น 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
๑ เล็งเห็นความสำคัญ  ที่จะทำให้บุคลากรครูได้รับการพัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายมีนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมทั้ง  ๔  ด้าน  

2.2 เพ่ือให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
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 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเปิดโอกาสให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูระดับชั้นอนุบาล ๒-๓  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) จำนวน ๔ คน 

    มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ 
๓.๒. เชิงคุณภาพ  

   3.2.1 ร้อยละ ๗๘ เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น   
   3.2.2 ร้อยละ ๘๒ เพ่ือให้สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
     3.2.3 ร้อยละ ๗๘ เพ่ือให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
     3.2.4 ร้อยละ ๘๒ เพ่ือให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 
     3.2.5 ร้อยละ ๗๘ เพื่อให้สถานศึกษาให้บริการสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์  
   3.3.6 ร้อยละ ๗๘ เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม   
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนการ (P) 
๑. ใช้ระยะเวลา ๑ เดือน คือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑.๑ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
๑.๒ เขียนโครงการและเสนอโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๒. ใช้ระยะเวลา ๙ เดือน คือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 

๒.๑  ชี้แจงโครงการ 
๒.๒  ปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
            ๓.  ใช้ระยะเวลา ๙ เดือน คือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖       
                ๓.๑ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
       ๓.๒ พัฒนา ปรับปรุง ดำเนินงาน 
 ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
            ๔.  ใช้ระยะเวลา ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
       ๔.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ 
       ๔.๒  สรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
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๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการ 
- มิถุนายน นางสาวสรัญญา  พราหมณี 

๒ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
บริหารจัดการศึกษา 
๑)กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ๔ ด้านสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 

๔,๐๐๐ 
  

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร   
 
นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
 
นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล 
 
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
 
 
นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
 
 
 
นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
 

๒)กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน - 

๓)กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๔,๐๐๐ 

๔) กิจกรรมการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมสู่การเรียนรู้สำหรับ
เด็กปฐมวัย 

๑,๐๐๐ 
 

๕) กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และความคิด
สร้างสรรค ์

๑,๐๐๐ 
 

๖) กิจกรรมการมีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- 

๓ ประเมินผล/พัฒนา - ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวสรัญญา  พราหมณี 

๔ สรุปผล/ประเมินผล - มีนาคม 
๒๕๖๖ 

นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
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๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการใช้ระยะเวลา ๙ เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา/เดือน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ  
- ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 
- เขียนโครงการและเสนอ
โครงการ 
 

          

ขั้นดำเนินการ 
- ชี้แจงโครงการ 
- ปฏิบัติกิจกรรม 

          

ประเมินผล 
- ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
- พัฒนา ปรับปรุง  

          

ขั้นสรุปผลและรายงานผล 
- เก็บรวบรวมข้อมูล  
- สรุป  รายงานผล 

          

 
๗. งบประมาณ 
 แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗  
(บ้านเนินสันติ) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
           - ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 

 ๒. กิจกรรมจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน        ไม่ใช้งบประมาณ 
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๓. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
           - ค่าอบรม พาหนะเวลาไปเข้ารับอบรมและพัฒนา   จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 

๔. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
               - อุปกรณ์ตกแต่งชั้นเรียน  รางวัลสำหรับเด็กที่มีจิตอาสา                จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 

๕. กิจกรรมการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

               -  อุปกรณ์ สื่อ ICT ประกอบการสอน                            จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
      ๖. กิจกรรมการมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
๑.) สถานศึกษามีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  
ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

-บันทึกการจัดประสบการณ์
จากแผนการจัดประสบการณ์ 
-จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
-จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 

-แบบบันทึกหลังแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรท้องถิ่น 

๒.) สถานศึกษาจัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียน 
 

-ข้อมูลจากวุฒิการศึกษาของ
คร ู
 -เกียรติบัตรการอบรม/
สัมมนา 
 -คำสั่งแต่งการปฏิบัติหน้าที่ 

- เอกสารสรุปวุฒิการศึกษาของ
คร ู 
- เอกสารสรุปการคำสั่งแต่งตั้ง
การ ปฏิบัติหน้าที่  
- เอกสารสรุปการอบรม/สัมมนา 
ของครูงานประจำปี 

๓.) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

-ข้อมูลจากเกียรติบัตรเข้ารับ
การอบรม/ สัมมนา  
-สมุดปฏิบัติงานครู  
-แบบประเมินพัฒนาการ
นักเรียน 
 -บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- เอกสารสรุปการเข้ารับการ
อบรม / สัมมนา 
- เอกสารสรุปการปฏิบัติงานครู 
- เอกสารสรุปการประเมิน 
พัฒนาการนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
- เอกสารสรุปบันทึกการเยี่ยม
บ้าน 

๔.) สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

-มุมประสบการณ์ต่างๆอย่าง
น้อย ๔ มุม 
-ป้ายนิเทศวันสำคัญต่างๆ 
-ข้อมูลจากสภาพจริง 
สิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณ
โรงเรียน  

- ภาพถ่ายมุมประสบการณ์ต่างๆ 
- ภาพถ่ายป้ายนิเทศวันสำคัญ
ต่างๆ 
- รูปภาพบรรยากาศการ จัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
และภายนอกห้องเรียน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
-สภาพจริง การจัดบรรยากาศ
ในชั้น เรียน  
-ภาพถ่ายสถานแวดล้อม
ภายใน ห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียน 

๕.) สถานศึกษาให้บริการสื่อ
การเร ียนการสอนโดยเน้น
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์  

-บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 

- แบบบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

๖.) สถานศึกษามีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 

-เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 
-เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆที่ทางโรงเรียน ชุมชนจัด
ขึ้น 
-ข้อมูลจากหลักสูตร
สถานศึกษา  
-ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
-การนิเทศภายในสถานศึกษาปี
ละ ๒ ครั้ง  
-รายงานการประเมินตนเอง 

- ภาพถ่ายการเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครอง บันทึกการประชุม 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญต่างๆที่ทางโรงเรียน 
ชุมชนจัดขึ้น 
- หลักสูตรสถานศึกษา  
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 
- ปฏิทินการตรวจประเมิน
คุณภาพ ภายใน  
- รายงานการตรวจประเมิน
ตนเอง SAR 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูนำผลจากการจัดประสบการณ์มาแก้ปัญหาและนำมาพัฒนาการศึกษาของปฐมวัยอย่างมี

ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
๓. ครูและผู้ปกครองสามารถร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 
๔. ครูจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

          ๕. ครูใช้สื่อการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์  
ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
๑๐. คณะกรรมการโครงการ 

๑. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร  
๒. นางสาวกัญชพร  บุญชัย    

      ๓. นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร               
     ๔. นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล  

๕. นางนัดดา  เพ็ชรคีรี   
     ๖. นางสาวสรัญญา  พราหมณี             
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      อนุมัติ               ไม่อนุมัติ 
 
 

   ลงชื่อ....................................... ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)………………………….……ผู้อนมุัติโครงการ 
        (นางสาวสรัญญา  พราหมณี)        (นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร)              
 ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)     ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) 
 
ชื่อโครงการ               พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี และสินทรัพย์ 
แผนงาน                     บริหารงบประมาณ 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาที่  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสมจิตร  พลยมมา  นางกรนิภา  สังศรีสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 

.................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๕ สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนโยบาย
ของโรงเรียนนั้น  มีกลุ่มงานงบประมาณ      เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญท่ีจะช่วยให้ภารกิจหลักของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  ตลอดจน  การบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น  จะเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อันจะ
ส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษา   
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  กลุ่มงาน
งบประมาณจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณข้ึน    
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒.๒ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
          1. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำเอกสารเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ  
  
     3.2. เชิงคุณภาพ  
  1) การบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ 

2) การจัดทำเอกสารการเงินและพัสดุของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
3) ควบคุมการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุดำเนินไปทันเวลา 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นวางแผนการ (P) 

              - เสนอโครงการ/กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ 
  - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นดำเนินการ (D) 
              - จัดทำกิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานการเงิน 
  - จัดทำกิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานพัสดุ 
  - มีระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหา และตรวจสอบ 
  - ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ 
          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
               - กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
  - รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนนิงาน 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงาน

การเงิน 
57,200 ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

นางสมจิตร พลยมมา 
น.ส.สรัญญา พรหม
มณี 

2 กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงาน
พัสดุ 

56,200 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.สรัญญา พรหม
มณี 
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3 จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่
ง่ายต่อการค้นหา และตรวจสอบ 

- ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นางสมจิตร พลยมมา 
นางกรนิภา สังศรีสุข 

4 ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้
ถูกต้องตามระเบียบของราชการ 

- ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นางสมจิตร พลยมมา 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.ยุพาวรรณ แก้ว
นิ่ม 

5 รายงานโครงการ - มี.ค.
2566 

นางสมจิตร  พลยมมา 

 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 
2566 มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา / เดือน 

ปี พ.ศ.2565  ปี พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
- จัดทำโครงการ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
- กำหนดแผนปฏิบัติการ
มอบหมายภารกิจ
สำหรับคะทำงาน 
ดำเนินการตามแผนงาน
ที่กำหนด 
ประเมินผล ( C ) 
- นิเทศและติดตามการ
ดำเนินงานกำกับดูแล 
ขั้นสรุปผลและรายงาน
ผล (A) 
-ประเมินผลและสรุปผล
การดำเนินงาน 
-รายงานผลการดำเนนิงาน
ผลการดำเนนิงาน 
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7. งบประมาณ 
งบประมาณอุดหนุนอ่ืน   จำนวน  113,400  บาท    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
14. จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน  57,200  บาท 
15. ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์    56,200 บาท 
 

                   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  113,400   บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องวัดผลประเมินผล 
1.ร้อยละ 79 เอกสาร บัญชี 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ประเมิน แบบประเมิน 

2.ร้อยละ 79 การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) มีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
 
10. คณะกรรมการโครงการ 
 1.นางสมจิตร พลยมมา 
 2.นางกรนิภา สังศรีสุข 
   
 
 
                                 อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ.........................................ผู้อนมุัติโครงการ                                                       
         (นางสมจิตร  พลยมมา)            (นางสาวเสาวณี  เกลี่ยงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)                       
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