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โรงเรียนบ)านเหล-านาดี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก-น  เขต  1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

 

๑. โครงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที6เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

B. ด้านโอกาส 

  B.B ดําเนินการใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาจนจบการศกึษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

  B.[ ส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 C. ด้านคณุภาพ 

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

  3.2 พฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและทกัษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั Mนสูง 

นวตักรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการ

แขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

3.3 ปรบัหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีTเน้นการพฒันาสมรรถนะหลกัทีTจําเป็น

ในแต่ละระดบั จดักระบวนการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัจิรงิ รวมทั Mงสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูท้ีTสรา้งสมดุล

ทุกดา้น ส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพืTอพฒันาพหุปัญญา พฒันาระบบการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนทุก

ระดบั 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมี

คณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ
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ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

c. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิวเิคราะห์ 

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษา 

๔. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์การคดิวเิคราะห ์

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 
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  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน  บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 
 

T. หลกัการและเหตผุล 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542   มุ่งใหผู้เ้รยีนทุก

คน     มคีวามสามารถในการเรยีน และพฒันาตนเองได ้ ถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีTสุด กระบวนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละพฒันาจนเตม็ศกัยภาพของ

ตนเอง ดงันั Mนการจดักระบวนการเรยีนรูต้อ้งจดัสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจความถนัด

ของผู้เรยีน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนให้ได้รบัการพฒันาเต็มขดี

ความสามารถ เพืTอให ้มคีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอ ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนืTอง

ตลอดชวีติ    

B. วตัถปุระสงค ์

B._  เพืTอสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถนําเสนอวธิคีดิ วธิแีกปั้ญหาดว้ยภาษาและวธิกีารดว้ยตนเอง  

B.B  เพืTอสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกปั้ญหาโดยมเีหตุผล 

^.^  เพืTอสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริTม และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความ ภาคภมูใิจ 

3. เป้าหมาย 

  ^._  ผูเ้รยีนทุกคนสามารถนําเสนอวธิคีดิ วธิแีกปั้ญหาดว้ยภาษาและวธิกีารดว้ยตนเอง   

           ^.B   ผูเ้รยีนทุกคนสามารถกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกปั้ญหาโดยมเีหตุผล 

 ^.^  ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามคดิรเิริTม และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความ ภาคภมูใิจ   

Y. กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลาการดาํเนินการ ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัหาวสัดุแขง่ขนักจิกรรมความ

เป็นเลศิทางวชิาการ 

ปีงบประมาณ 2565 นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

2 จดัหาวสัดุ อุปกรณ์จดักจิกรรม

ลดเวลาเรยีนเพิTมเวลารู ้

ปีงบประมาณ 2565 นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

3 สง่เสรมิกจิกรรมอ่านออก เขยีน

ได ้คดิเลขเป็น 

ปีงบประมาณ 2565 ครปูระจาํชั Mน 

4. สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวยภุาวด ีศรขีน  

นายธวชัชยั สทุธยิา 
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Z.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

 6.  ทรพัยากรที6ต้องการ    

 \.T   บคุลากร   คณะคร ูและนกัเรยีนทุกคน 

          6.2   งบประมาณ   งบประมาณรายหวั    39,000 บาท 

^.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 3 และ m มผีลการทดสอบ

ระดบัชาตสิงูขึMนเฉลีTยรวม รอ้ยละ ^ 

การทดสอบระดบัชาต ิ แบบวเิคราะหค์ะแนน

สอบ 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

Z.T ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

         c._._  นําเสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

         c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

         c._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

Z.B ขั Pนดาํเนินการ (Do) 

         c.B._  ดาํเนินงานตามโครงการ /

กจิกรรม 

                 -วางแผนบนัทกึเสนอกจิกรรม

ต่อผูบ้รหิารเพืTออนุมตั ิ

                 -จดัหาวสัดุดาํเนินการ 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ (Check) 

         c.^._  นิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 

         c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

Z.Y ขั Pนแก้ไข  ปรบัปรงุ พฒันา (Action) 

         c.[._  รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู 

         c.[.B  ปรบัปรงุพฒันา 

 

ก.ย. 

 Bcm๔ 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

สิMน

ปีงบประมาณ 

 

นางกติตพิร ภตูะ

โชต ิ

 

39,000 
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ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เครื6องมือที6ใช้วดั 

2. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 3 สามารถอ่านออกเขยีน

ได ้รอ้ยละ 85 

การทดสอบระดบัเขต

พืMนทีT 

แบบทดสอบ 

3. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 6 สามารถอ่านคลอ่ง รอ้ย

ละ 85 

การทดสอบระดบัเขต

พืMนทีT 

แบบทดสอบ 

4. นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชั MนปีทีT 1-6 สามารถใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Digital Literacy) รอ้ยละ 85 

การตรวจสอบผลงาน

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของนกัเรยีน 

แบบตรวจสอบผลงาน

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของนกัเรยีน 

5. นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจต่อโครงการจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีTเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัในระดบัด ี 

การประเมนิความพงึ

พอใจ 

แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 

8.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

 �._  ผูเ้รยีนทุกคนสามารถนําเสนอวธิคีดิ วธิแีกปั้ญหาดว้ยภาษาและวธิกีารดว้ยตนเอง   

          �.B   ผูเ้รยีนทุกคนสามารถกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกปั้ญหาโดยมเีหตุผล 

 �.^  ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามคดิรเิริTม และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความ ภาคภมูใิจ 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการทีTสนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยมคีรู

เป็นผูก้ระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนดว้ยตนเอง และเป็นการดําเนินงานทีTสนับสนุนการจดัการเรยีน 

และกจิกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถงึผูเ้รยีนเป็นหลกั เพืTอใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง วเิคราะห ์และ

สงัเคราะหก์ารเรยีนรูเ้พืTอนําไปใชป้ระโยชน์ต่อไปไดด้ว้ยตวัเอง และจากการประเมนิความสามารถดา้น

การอ่านของผูเ้รยีน (Reading Test: RT) ในปีการศกึษา 2564  มผีลการประเมนิเพิTมขึMนจากปีการศกึษา 

2563 รอ้ยละ 2.44  รวมทั Mงผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีน (NT) ในปีการศกึษา 2564 มผีลการประเมนิ

เพิTมขึMนจากปีการศกึษา 2563 รอ้ยละ 0.38 แต่ผลการทดสอบทดสอบทางการศกึษาระดบัขั MนพืMนฐาน (O-

NET) ในปีการศกึษา 2564 มผีลการประเมนิลดลงจากปีการศกึษา 2563 รอ้ยละ 23.03 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ผลการทดสอบระดบัชาตปีิการศกึษา 256๔ O-net ลดลง

จากปีการศกึษา 2563 จงึควรหาแนวทางในการพฒันาในสว่นนีMในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ เนืTองจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีทีTมกีาร

ระบาดของ Covid-19 ทําให้นักเรยีนได้เรยีนแบบ on hand คอื นักเรยีนเอางานกลบัไปทําทีTบ้าน ทํา

ใหผ้ลการศกึษาไม่เป็นไปตามทีTคาดหวงั ดงันั MนในเพืTอจะเพิTมผลสมัฤทธิ \ทางการศกึษาควรจดักจิกรรม
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การเรยีนการสอนเพืTอทบทวนบทเรยีนของชั Mนก่อนหน้า และมกีารจดักรรมซ่อมเสรมิช่วงลดเวลาเรยีน 

เพิTมเวลารู ้

                      ผูร้ายงาน 

          นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

 

2. โครงการจดัหาและผลิตสื6อการเรียนรู ้

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

B. ด้านโอกาส 

  B.B ดําเนินการใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาจนจบการศกึษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

  B.[ ส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 C. ด้านคณุภาพ 

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

  3.2 พฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและทกัษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั Mนสูง 

นวตักรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการ

แขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

3.3 ปรบัหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีTเน้นการพฒันาสมรรถนะหลกัทีTจําเป็น

ในแต่ละระดบั จดักระบวนการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัจิรงิ รวมทั Mงสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูท้ีTสรา้งสมดุล

ทุกดา้น ส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพืTอพฒันาพหุปัญญา พฒันาระบบการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนทุก

ระดบั 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

[.[ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีTมคีุณภาพในสถานศกึษาทีTมวีตัถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาทีTตั MงในพืMนทีTลกัษณะพเิศษ 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 
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B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

c. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิวเิคราะห์ 

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษา 
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๔. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์การคดิวเิคราะห ์

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 

  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางวรศิรา จติรมงคลศร ี

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 
 

T. หลกัการและเหตผุล 

 จากการประเมนิผลสมัฤทธิ \ของนักเรยีนในรอบปีทีTผ่านมา ปรากฏว่า ผลสมัฤทธิ \กลุ่มสาระ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  และภาษาองักฤษ  ในระดบัชาต ิ(NT, ONET) ของนักเรยีน

โรงเรยีน  ยงัอยู่ในเกณฑ์ทีTไม่น่าพอใจเท่าทีTควร และผลสอบแข่งขนัทกัษะวชิาการในระดบักลุ่ม และ

ระดบัเขตพืMนทีT ยงัอยู่ในลําดบัทีTไม่เป็นทีTพอใจ เนืTองจากครผููส้อนไม่ตรงสาขาวชิาเอก  นักเรยีนยงัขาด

ความพรอ้มและทกัษะในการเรยีนรู ้

ดงันั MนเพืTอเป็นการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมทีกัษะครบทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ (�  กลุ่มสาระการ

เรยีนรู)้ โรงเรยีน  จงึไดจ้ดัทําโครงการนีMขึMน เพืTอส่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดม้ทีกัษะความรู ้ ความสามารถ

เหมาะสมกบัวยั และมใีจรกัในการเรยีนรู ้

B. วตัถปุระสงค ์

 1. เพืTอใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ \ทางการเรยีนแต่ละกลุม่สาระสงูขึMน 

 B. เพืTอใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน เขยีน คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และมวีจิารณญาณ 

 ^. เพืTอใหผู้เ้รยีนมผีลการทดสอบระดบัชาตสิงูขึMน 

C.  เป้าหมาย 

_. ผูเ้รยีนมรีะดบัผลสมัฤทธิ \ทางการเรยีน  � กลุม่สาระ สงูขึMน 

2.  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ อ่าน เขยีน คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และมวีจิารณญาณ  

^. ผูเ้รยีนมผีลการทดสอบระดบัชาต ิสงูขึMน 

 4.  กิจกรรมที6ดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 
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1 จดัหาสืTอและวสัดุ ใชป้ระกอบการเรยีน

การสอนครบทั Mง  �  กลุม่สาระ 

ปีงบประมาณ 2565 นางวรศิรา จติรมงคล

ศร ี

2 จดัหาสืTอและวสัดุ เพืTอใชป้รบัปรงุ

หอ้งเรยีนใหม้บีรรยากาศทีTดต่ีอการ

เรยีนรู ้

ปีงบประมาณ 2565 นางวรศิรา จติรมงคล

ศร ี

3 ปรบัปรงุหอ้งคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีน ปีงบประมาณ 2565 นางวรศิรา จติรมงคล

ศร ี

4 ครจูดัทาํนวตักรรม/สืTอใชป้ระกอบการ

เรยีนการสอนครบทั Mง  �  กลุม่สาระ 

ปีงบประมาณ 2565 ครปูระจาํชั Mน 

 

5. ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1 ขั Pนการเตรียม (Plan) 

    c._._ นําเสนอโครงการขออนุมตั ิ

    c._.B แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ  

    c._.^ กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

              -สาํรวจจาํนวนนกัเรยีน

ทั Mงหมด 

              -เสนองบประมาณตามรายหวั 

ไดแ้ก่งบเรยีนฟร,ีงบปัจจยัพืMนฐาน

,งบอุดหนุน 

เพืTอจดัหาสืTอและอุปกรณ์ 

 

ก.ย. Bcm๔ 

 

 

นางวรศิรา จติรมงคล

ศร ี

  

 47,176 

   

 

 

 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ (Do) 

    c.B._ จดัหาวสัดุ สืTออุปกรณ์ 

    c.B.B ดาํเนินการตามกจิกรรม 

 ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

นางวรศิรา จติรมงคล

ศร ี

  และคณะครทุูกคน 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ (Check) 

    c.^._ นิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 

    c.^.B สรปุและรายงานผลโครงการ 

Z.Y ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

    c.[._ รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู

เพืTอ 
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ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

              ปรบัปรงุแกไ้ข พฒันาในปี

ต่อไป 

 

\. ทรพัยากรที6ต้องการ 

\.T  บคุลากร     

            -  คณะครทูกคน 

            -  นกัเรยีนทุกคน 

                \.B งบประมาณ   งบประมาณรายหวันกัเรยีน   จาํนวน   47,176 บาท  

^.การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 3 และ m มผีลการ

ทดสอบระดบัชาตสิงูขึMนเฉลีTยรวม รอ้ยละ ^ 

การทดสอบระดบัชาต ิ แบบวเิคราะหค์ะแนนสอบ 

2. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 3 สามารถอ่านออก

เขยีนได ้รอ้ยละ 85 

การทดสอบระดบัเขตพืMนทีT แบบทดสอบ 

3. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 6 สามารถอ่านคลอ่ง 

รอ้ยละ 85 

การทดสอบระดบัเขตพืMนทีT แบบทดสอบ 

4. นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชั MนปีทีT 1-6 สามารถใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Digital Literacy) รอ้ยละ 85 

ผลงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของนกัเรยีน 

ผลงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของนกัเรยีน 

5. นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจต่อโครงการจดัหา

และผลติสืTอการเรยีนรูใ้นระดบัด ี 

การประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 

f.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

_.  ผูเ้รยีนทุกคนมรีะดบัผลสมัฤทธิ \ทางการเรยีน  � กลุม่สาระ สงูขึMน 

2.  ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถ อ่าน เขยีน คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และมวีจิารณญาณ  

^.  ผูเ้รยีนทุกคนมผีลการทดสอบระดบัชาต ิสงูขึMน 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเดน่ของโครงการ คอื การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ สืTอต่างๆ เพืTอใชเ้ตรยีมเป็นสืTอในกีTจดั

เรยีนการสอนทาํใหค้รลูดเวลาบางขั MนตอนในการจดัทาํสืTอการเรยีนการสอนเพืTอสนบัสนุนการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน และผูเ้รยีนมสีืTอการเรยีนรูท้ีTหลากหลาย และจากการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของ

ผูเ้รยีน (Reading Test: RT) ในปีการศกึษา 2564  มผีลการประเมนิเพิTมขึMนจากปีการศกึษา 2563 รอ้ย
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ละ 2.44  รวมทั Mงผลการประเมนิคณุภาพผูเ้รยีน (NT) ในปีการศกึษา 2564 มผีลการประเมนิเพิTมขึMนจาก

ปีการศกึษา 2563 รอ้ยละ 0.38 แต่ผลการทดสอบทดสอบทางการศกึษาระดบัขั MนพืMนฐาน (O-NET) ในปี

การศกึษา 2564 มผีลการประเมนิลดลงจากปีการศกึษา 2563 รอ้ยละ 23.03 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ผลการทดสอบระดบัชาตปีิการศกึษา 256๔ O-net ลดลง

จากปีการศกึษา 2563 จงึควรหาแนวทางในการพฒันาในสว่นนีMในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ เนืTองจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีทีTมกีาร

ระบาดของ Covid-19 ทําให้นักเรยีนได้เรยีนแบบ on hand คอื นักเรยีนเอางานกลบัไปทําทีTบ้าน ทํา

ใหผ้ลการศกึษาไม่เป็นไปตามทีTคาดหวงั ดงันั MนในเพืTอจะเพิTมผลสมัฤทธิ \ทางการศกึษาควรจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนเพืTอทบทวนบทเรยีนของชั Mนก่อนหน้า และใช้สืTอทีTหลากหลายเพืTอให้ผู้เรยีนสร้าง

ความรูด้ว้ยตนเอง และมกีารจดักรรมซ่อมเสรมิชว่งลดเวลาเรยีน เพิTมเวลารู ้

                           ผูร้ายงาน 

         นางวรศิรา จติมงคลศร ี

 

 

 

 

 

3. โครงการประกนัคณุภาพการศึกษา 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

 C. ด้านคณุภาพ 

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

  3.2 พฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและทกัษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั Mนสูง 

นวตักรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการ

แขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

3.3 ปรบัหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีTเน้นการพฒันาสมรรถนะหลกัทีTจําเป็น

ในแต่ละระดบั จดักระบวนการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัจิรงิ รวมทั Mงสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูท้ีTสรา้งสมดุล

ทุกดา้น ส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพืTอพฒันาพหุปัญญา พฒันาระบบการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนทุก

ระดบั 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 

[.[ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีTมคีุณภาพในสถานศกึษาทีTมวีตัถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาทีTตั MงในพืMนทีTลกัษณะพเิศษ 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

c. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิวเิคราะห์ 

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษา 

๔. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์การคดิวเิคราะห ์

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 

  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางสาวนิดาวรรณ เพยีสพุรรณ 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศกึษาพ.ศ. Bcc^  ทีTปรบัปรุงใหม่ รวมทั MงนโยบายการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีTสอง ทีTกําหนด
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 

กระทรวงศกึษาธกิารจงึปรบัมาตรฐานการศกึษาขั MนพืMนฐาน   เพืTอประกนัคุณภาพภายในและเพืTอรองรบั

การประกนัคณุภาพภายนอก 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 B._  เพืTอใหส้ถานศกึษาไดก้าํหนดมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

 B.B  เพืTอจดัทาํและดาํเนินตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา ทีTมุง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

 B.^  เพืTอจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพืTอพฒันาคุณภาพ

สถานศกึษา 

3.  เป้าหมาย 

            3.1 โรงเรยีนไดก้าํหนดมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

 ^.B โรงเรียนจดัทําและดําเนินตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา ทีTมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 ^.^  โรงเรยีนจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบรหิารจดัการ เพืTอพฒันา

คณุภาพการศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษา    

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 รว่มกาํหนดเป้าหมายคณุภาพการ

จดัการศกึษาของโรงเรยีนให้

สอดคลอ้งกนัมาตรฐานการศกึษา 

และบรบิทของชมุชน 

พ.ค. 2564 คณะครทุูกคน 

2 จดัทาํรายงานผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตทิั Mง RT NT 

และ O-net 

พ.ค. 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพยี

สพุรรณ 

3 จดัทาํรายงานผลสมัฤทธิ \ทางการ

ศกึษา 

พ.ค. 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพยี

สพุรรณ 

๔ จดัทาํรายงาน SAR สถานศกึษา เม.ย. 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพยี

สพุรรณ 

 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 
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5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

      5.1.1  นําเสนอโครงการขออนุมตั ิ

      5.1.2  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

      5.1.3  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

 

  ก.ย.  2564 

 

 

นางสาวนิดาวรรณ 

เพยีสพุรรณ 

 

  

     

2,��� บาท 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ (Do) 

      5.2.1  กาํหนด มตฐ.สถานศกึษาให้

สอดคลอ้งกบัของกระทรวง 15 มตฐ. 

      5.2.2  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบตาม มตฐ. 

      5.2.3  แฟ้มงานประกนัคณุภาพภายใน 

 

 

พ.ค. 2564 

 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

      5.3.1  นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

      5.3.2  สรปุและรายงานผล(SAR) 

5.4  ขั Pนแก้ไข  พฒันา  ปรบัปรงุ (Action) 

      5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

                เพืTอแกไ้ขปรบัปรงุพฒันา 

 

ม.ิย.   2565 

 

 

6. ทรพัยากรที6ต้องการ 

          6.1  บคุลากร  

                    -  คณะครทุูกคน 

                    -  นกัเรยีนทุกคน 

          6.2  งบประมาณ 

                    คา่รายหวันกัเรยีน    2,��� บาท 

 

 

^.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 3 และ m มผีลการทดสอบ

ระดบัชาตสิงูขึMนเฉลีTยรวม รอ้ยละ ^ 

การทดสอบระดบัชาต ิ แบบวเิคราะหค์ะแนน

สอบ 

2. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 3 สามารถอ่านออกเขยีน

ได ้รอ้ยละ 85 

การทดสอบระดบัเขต

พืMนทีT 

แบบทดสอบ 
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3. นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 6 สามารถอ่านคลอ่ง รอ้ย

ละ 85 

การทดสอบระดบัเขต

พืMนทีT 

แบบทดสอบ 

4. นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชั MนปีทีT 1-6 สามารถใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Digital Literacy) รอ้ยละ 85 

การตรวจสอบผลงาน

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของนกัเรยีน 

แบบตรวจสอบผลงาน

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของนกัเรยีน 

5. นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจต่อโครงการประกนั

คณุภาพการศกึษาในระดบัด ี 

การประเมนิความพงึ

พอใจ 

แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 
   

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

           8.1 โรงเรยีนไดก้าํหนดมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

           �.B โรงเรียนจดัทําและดําเนินตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา ทีTมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

           �.^  โรงเรยีนจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบรหิารจดัการ เพืTอพฒันา

คณุภาพการศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษา    

                                             

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการคอืสอบถามความพึTงพอใจของผูเ้รยีนและผูป้กครองร่วมทั Mงเปิด

โอกาสใหม้สี่วนในการแสดงความคดิเหน็เกีTยวกบัการเรยีนการอสอนและใชก้ารประเมนิความสามารถ

ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ในปีการศึกษา 2564  มผีลการประเมนิเพิTมขึMนจากปี

การศกึษา 2563 รอ้ยละ 2.44  รวมทั Mงผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีน (NT) ในปีการศกึษา 2564 มผีล

การประเมนิเพิTมขึMนจากปีการศกึษา 2563 รอ้ยละ 0.38 แต่ผลการทดสอบทดสอบทางการศกึษาระดบั

ขั MนพืMนฐาน (O-NET) ในปีการศกึษา 2564 มผีลการประเมนิลดลงจากปีการศกึษา 2563 รอ้ยละ 23.03 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ผลการทดสอบระดบัชาตปีิการศกึษา 256๔ O-net ลดลง

จากปีการศกึษา 2563 จงึควรหาแนวทางในการพฒันาในสว่นนีMในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ เนืTองจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีทีTมกีาร

ระบาดของ Covid-19 ทําให้นักเรยีนได้เรยีนแบบ on hand คอื นักเรยีนเอางานกลบัไปทําทีTบ้าน ทํา

ใหผ้ลการศกึษาไม่เป็นไปตามทีTคาดหวงั ดงันั MนในเพืTอจะเพิTมผลสมัฤทธิ \ทางการศกึษาควรจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนเพืTอทบทวนบทเรยีนของชั Mนก่อนหน้า และมกีารจดักรรมซ่อมเสรมิช่วงลดเวลาเรยีน 

เพิTมเวลารู ้
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                      ผูร้ายงาน 

         นางสาว นิดาวรรณ เพีย

สพุรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญาท้องถิ6น 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  
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B. ด้านโอกาส 

  B.B ดําเนินการใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาจนจบการศกึษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

  B.[ ส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 C. ด้านคณุภาพ 

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

  3.2 พฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและทกัษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั Mนสูง 

นวตักรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการ

แขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

3.3 ปรบัหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีTเน้นการพฒันาสมรรถนะหลกัทีTจําเป็น

ในแต่ละระดบั จดักระบวนการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัจิรงิ รวมทั Mงสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูท้ีTสรา้งสมดุล

ทุกดา้น ส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพืTอพฒันาพหุปัญญา พฒันาระบบการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนทุก

ระดบั 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

[.[ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีTมคีุณภาพในสถานศกึษาทีTมวีตัถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาทีTตั MงในพืMนทีTลกัษณะพเิศษ 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมี

คณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 
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[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

c. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิวเิคราะห์ 

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษา 

๔. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์การคดิวเิคราะห ์

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 

  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางสาวยภุาวด ีศรขีน 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 
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ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

 การจดักจิกรรมการเรยีน  เพืTอใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา       

     แหล่งเรยีนรู้ และภูมปัิญญาท้องถิTนนับเป็นสิTงทีT ควรได้รบัการสนับสนุน ส่งเสรมิและพฒันาให้มี

แหลง่     

     เรยีนรูท้ีTหลากหลาย  และอนุรกัษ์ภมูปัิญญาทอ้งถิTน  ใหไ้ดร้บัการถ่ายทอดสูอ่นุชนรุน่หลงัอยา่งยั Tงยนื 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 B._  เพืTอใหม้กีารสรา้งและพฒันาแหลง่เรยีนรูท้ ั Mงภายในและภายนอกสถานศกึษา 

            2.2  เพืTออนุรกัษ์ สนบัสนุน สง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิTนมาชว่ยจดัการศกึษา 

 B.^  เพืTอจดัใหม้กีารแลกเปลีTยนเรยีนรูร้ะหว่างสถานศกึษากบัชุมชน และองค์กรทีTเกีTยวขอ้ง

   

3.  เป้าหมาย 

 ^._  แหลง่เรยีนรูท้ ั Mงภายในและภายนอกสถานศกึษา ไดร้บัการปรบัปรงุพฒันา 

            3.2  ภมูปัิญญาทอ้งถิTน ไดร้บัการอนุรกัษ์ และมสีว่นชว่ยในการจดัการศกึษา 

 ^.^  สถานศกึษากบั ชมุชน และองคก์รทีTเกีTยวขอ้ง ได้แลกเปลีTยนเรียนรู้ซึTงกันและกัน

   

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัหาแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิTน และจดัหา

วทิยากรภายนอกใหค้วามรูเ้พิTมเตมิ 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวยภุาวด ีศรขีน 

2 จดัหาอุปกรณ์สง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิTน ปีงบประมาณ 2565 นางสาวยภุาวด ีศรขีน 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

      5.1.1  นําเสนอโครงการขออนุมตั ิ

      5.1.2  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

      5.1.3  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

 

ก.ย.  2564 

 

 

นางสาวยภุาวด ีศรี

ขน  

 

10,000 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ (Do) 

      5.2.1 กาํหนดแหลง่เรยีนรูต่้าง ๆภายใน/

นอกสถานศกึษา 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 
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ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

      5.2.2 จดัหาภมูปัิญญาทอ้งถิTน/ปราชญ์

ชาวบา้น/วทิยากรภายนอกชว่ยจดัการศกึษา 

      5.2.2 ดาํเนินการตามกจิกรรม 

2565 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

      5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

      5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

5.4  ขั Pนแก้ไข  พฒันา  ปรบัปรงุ (Action) 

       5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู

เพืTอ 

                 ปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

สิMน

ปีงบประมาณ 

2565 

6. ทรพัยากรที6ต้องการ 

        \.T  บคุลากร 

                 -   คณะครทุูกคน 

                 -   ผูป้กครอง ชมุชน และปราชญช์าวบา้น 

                 -   นกัเรยีนทุกคน 

        \.B  งบประมาณ 

                 - งบประมาณรายหวันกัเรยีน  จาํนวน   10,���   บาท 

        - งบสนบัสนุนวทิยากรภายนอก (ถา้ม)ี 

^.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีTยวกบัภมูปัิญหาทอ้งถิTน แบบสาํรวจ แบบสาํรวจ 

2. นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจต่อโครงการพฒันา

แหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิTนในระดบัด ี 

การประเมนิความพงึ

พอใจ 

แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 

8.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

 �._  แหลง่เรยีนรูท้ ั Mงภายในและภายนอกสถานศกึษา ไดร้บัการปรบัปรงุพฒันา 

            8.2  ภมูปัิญญาทอ้งถิTน ไดร้บัการอนุรกัษ์ และมสีว่นชว่ยในการจดัการศกึษา 

 �.^  สถานศกึษากบั ชมุชน และองคก์รทีTเกีTยวขอ้ง ไดแ้ลกเปลีTยนเรยีนรูซ้ึTงกนัและกนั
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สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพฒันาทกัษะการใชช้วีติผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และส่งเสรมิความเป็นไทย มคีุณลกัษณะ อนัพงึประสงค์ เป็นคนดขีองสงัคม และรูคุ้ณค่าและเหน็ถงึ

ความสาํคญัของภมูปัิญญาทอ้งถิTน สง่ผลโดยตรงต่อผูเ้รยีนใหม้คีวามรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ เนืTองจากปีการศกึษา 2564 เป็นปีทีTมกีารระบาดของ 

Covid-19 ทาํใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนแบบ on hand ทาํใหไ้ม่ไดม้กีารเชญิปราชญ์ชาวบา้นมาเพิTมพนูความรู้

แก่ผูเ้รยีน ดงันั Mนในปีการศกึษาต่อไปควรมกีารเชญิปราชญช์าวบา้นมาเพิTมพนูความรูแ้ก่ผูเ้รยีน และ 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ ควรเพิTมกจิกรรมใหห้ลากหลายเพืTอใหน้กัเรยีน

ไดเ้รยีนรูเ้กีTยวกบัภมูปัิญญาทอ้งถิTน และใหน้กัเรยีนทดลองทาํดว้ยตนเอง 

 

นางสาวยุภาวดี ศรี

ขน 

                     ผูร้ายงาน 
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5. โครงการจดัการเรียนรู้ สู่หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

B. ด้านโอกาส 

  B.B ดําเนินการใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาจนจบการศกึษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

  B.[ ส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 C. ด้านคณุภาพ 

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

  3.3 ปรบัหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีTเน้นการพฒันาสมรรถนะหลกัทีTจําเป็น

ในแต่ละระดบั จดักระบวนการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัจิรงิ รวมทั Mงสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูท้ีTสรา้งสมดุล

ทุกดา้น ส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพืTอพฒันาพหุปัญญา พฒันาระบบการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนทุก

ระดบั 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

[.[ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีTมคีุณภาพในสถานศกึษาทีTมวีตัถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาทีTตั MงในพืMนทีTลกัษณะพเิศษ 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมี

คณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 
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^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 

  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นายสพุรรษ ลุนมาตร 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 
  

1.  หลกัการและเหตผุล 

 ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 

2553   



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
     ปรบัปรุงใหม่ รวมทั MงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีTสอง ทีTกําหนดเป้าหมายและ

ยทุธศาสตร ์    

     การพฒันาคุณภาพคนไทยและการศกึษาไทยในอนาคต กระทรวงศกึษาธกิารจงึปรบัมาตรฐาน

การศกึษา    

     ขั MนพืMนฐาน เพืTอประกนัคุณภาพภายใน และเพืTอรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก และไดส้ง่เสรมิ

ให ้

     สถานศกึษา มกีารพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นทีTกาํหนด           

     (การจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง) เพืTอส่งเสริม สนับสนุนโยบายดงักล่าว 

โรงเรยีน    

     จงึไดจ้ดัทาํโครงการ ใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูนี้MขึMน 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 B._  เพืTอใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

            B.B  เพืTอใหผู้เ้รยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

 3.  เป้าหมาย 

            ^._  ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

            ^.B  ผูเ้รยีนทุกคนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัหาอุปกรณ์ดา้นการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 นายสพุรรษ ลุนมาตร 

2 จดัหาพนัธุพ์ชื/ผกั ปีงบประมาณ 2565 นายสพุรรษ ลุนมาตร 

3 จดัหาพนัธุป์ลาและกบ พรอ้ม

หวัอาหาร 

ปีงบประมาณ 2565 นายสพุรรษ ลุนมาตร 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอ

บ 

งบประมา

ณ 

Z.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) 

    5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

    c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

    c._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

 

ก.ย. Bcm4 

 

นายสพุรรษ 

ลุนมาตร 

 

  

 

 

 

10,000   

 

 

 

   

Z.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

    5.2.1  ขออนุมตัจิดัซืMอวสัดุ อุปกรณ์ 
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ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอ

บ 

งบประมา

ณ 

    c.B.B  ดาํเนินการตามกจิกรรม 

            -เกษตรรุน่ใหม ่ใสใ่จพอเพยีง เลีMยงตวัได ้

(ปลกูพชืผกัสวนครวัปลอดสารพษิ และเลีMยงปลาและ

กบ) 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     c.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และประเมนิผล 

     c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1 รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู เพืTอแกไ้ข 

ปรบัปรงุ พฒันาในปีต่อไป      

ก.ย. 2565 

6.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

             6.1   บคุลากร         

                             -   คณะครทุูกคน 

                             -   นกัเรยีน    

                             -   ชมุชนและผูป้กครองนกัเรยีนทุกคน  

             6.2   งบประมาณ  งบประมาณรายหวันกัเรยีน    10,���   บาท 

 

^.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีTยวกบัหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

แบบสาํรวจ, 

แบบสอบถาม 

แบบสาํรวจ, 

แบบสอบถาม 

2. นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจต่อโครงการจดัการ

เรยีนรู ้สูห่ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัด ี 

การประเมนิความพงึ

พอใจ 

แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

             �._  ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

             8.B  ผูเ้รยีนทุกคนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพฒันาทกัษะการใชช้วีติผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และ มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เป็นคนดขีองสงัคม มภีูมคิุน้กนัตนเอง รูท้นัโลกในยุคปัจจุบนั ส่งผล

โดยตรงต่อผูเ้รยีนใหม้คีวามรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ เนืTองจากปีการศกึษา 2564 เป็นปีทีTมกีารระบาดของ 

Covid-19 ทําใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนแบบ on hand ทําใหไ้ม่ไดม้ฝึีกปฏบิตัจิรงิเกีTยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ดงันั Mนในปีการศกึษาต่อไปควรใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตักิจิกรรมทีTเป็นการสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ ควรเพิTมกจิกรรมใหห้ลากหลายเพืTอใหน้กัเรยีน

ไดเ้รยีนรูเ้กีTยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

              ผูร้ายงาน 

น า ย สุ พ ร ร ษ  ลุ น

มาตร 

                    

 

 

 

 

 

5.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

B. ด้านโอกาส 

  B.B ดําเนินการใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาจนจบการศกึษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
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  B.[ ส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 C. ด้านคณุภาพ 

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 

  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางวฒันา   แกว้กลัยา 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

   

T.  หลกัการและเหตผุล 

 การปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศกึษา เป็นการจดักจิกรรมใหก้บันกัเรยีนในชว่งสิMนปีการศกึษา

ซึTงเป็นการดาํเนินงานเพืTอใหน้กัเรยีนไดร้บัคาํปรกึษาและการแนะแนวของครแูก่นกัเรยีนทีTจบการศกึษา

เพืTอการศกึษาต่อในระดบัสงูขึMน และจดัทุนการศกึษาเพืTอสรา้งขวญักาํลงัใจใหก้บันกัเรยีนทุกคน       

B.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ  

 B._   เพืTอใหน้กัเรยีนไดร้บัคาํปรกึษาและการแนะแนวจากครใูนโอกาสทีTจบการศกึษา 

            B.B   เพืTอสรา้งขวญั กาํลงัใจใหก้บันกัเรยีน 

            B.^   เพืTอใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

C. เป้าหมาย 

^._   นักเรยีนทีTจบการศกึษาทุกคนไดร้บัคําปรกึษาและคําแนะแนวทางในการเรยีนในระดบัทีT

สงูขึMน 

           ^.B   นกัเรยีนทุกคนมขีวญักาํลงัใจในการเรยีนทีTสงูขึMน 

           ^.^   การดาํเนินงานขององคก์ร บรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 พธิบีายศรสีูข่วญั ผกูแขน นกัเรยีนชั Mน

ประถมศกึษาปีทีT 6 

สิMนปีการศกึษา 2564 นางสาวสดุธกิานต ์สดุ

ชา 

2 ใหโ้อวาทโดยผูอ้าํนวยการโรงเรยีน เพืTอ

เป็นกาํลงัใจใหน้กัเรยีนในการออกไป

เตบิโตทีTร ั Mวโรงเรยีนใหม ่

สิMนปีการศกึษา 2564 นางวฒันา แกว้กลัยา 

3 การกลา่วอาํลาโรงเรยีนของตวัแทน

นกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 6  

สิMนปีการศกึษา 2564 นางวฒันา แกว้กลัยา 

4 รว่มรบัประทานอาหารรว่มกนัของคณะครู

และนกัเรยีน 

สิMนปีการศกึษา 2564 นางวฒันา แกว้กลัยา 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

Z.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) ก.ย. Bcm๔ นางวฒันา แกว้กยัา 
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     5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ      

  

  

๘,๐๐๐ 

บาท 

 

 

  

 

Z.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

     5.2.1    ดาํเนินการตามกจิกรรม 

สิMนปีการศกึษา 

Bcm๔ 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     c.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และ

ประเมนิผล 

     c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

สิMนปีการศกึษา 

Bcm๔ 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู    

               เพืTอแกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาในปี    

              ต่อไป      

สิMนปีการศกึษา 

Bcm๔ 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

 6.T  งบประมาณ   จากกองทุนพฒันาการศกึษาโรงเรยีน  

              6.2   บคุลากร 

            -  ผูบ้รหิารสถานศกึษา   

            -  คณะครทุูกคน 

   -  นกัเรยีน   

^.  การวดัผล/ประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจต่อโครงการปัจฉิม

นิเทศในระดบัด ี 

การประเมนิความพงึ

พอใจ 

แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 

    8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

�._   นกัเรยีนทีTจบการศกึษาไดท้ราบแนวทางในการศกึษาต่อ 

           �.B   นกัเรยีนทุกคนมขีวญักาํลงัใจในการเรยีนทาํใหผ้ลสมัฤทธิ \ทางการเรยีนสงูขึMน 

           �.^   การดาํเนินงานขององคก์ร บรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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นาด ี
 
สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการนักเรยีนทีTเรยีนจบมขีวญักําลงัใจในการไปศกึษาต่อระดบัชั Mน

มธัยมศกึษา และแสดงใหเ้หน็ถงึความรกัในสถานศกึษาของนกัเรยีน รวมถงึความรกัระหวา่งรุน่พีTรุน่น้อง 

มทีกัษะการใชช้วีติ 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ  เปิดโอกาสนใหน้ักเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 6 กล่าว

ความรูส้กึต่อโรงเรยีน คณะคร ูและรุ่นน้อง และคณะครกูล่าวความรูส้กึและใหโ้อวาสแก่นกัเรยีน และให้

รุน่น้องกลา่วความรูส้กึต่อนกัเรยีนชั MนประถมศกึษาปีทีT 6 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ -  

 

            ผูร้ายงาน 

         นางวฒันา แกว้กลัยา 
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6. โครงการบริหารอตัรากาํลงัเพื6อพฒันาการศึกษา 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

3. ด้านคณุภาพ  

  3.1 ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT 21 อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.4 ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีTมคีุณภาพในสถานศกึษาทีTมวีตัถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาทีTตั MงในพืMนทีTลกัษณะพเิศษ 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนม ี

คณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะใน 

ศตวรรษ ทีT B_ มีความรกัในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั Tนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

๒. พฒันาคร ูและบุคลากรทางการศกึษา ใหม้ศีกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนตาม

หลกัสตูรและมคีวามรูด้า้นเทคโนโลยดีจิทิลั มจีติวญิญาณความเป็นคร ู

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.4  
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   มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.4  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 

ลกัษณะโครงการ  (  ) ใหม ่  ( / ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มกีารจดัการ ส่งเสรมิ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีTเหมาะสมกบัการเป็น วชิาชพีชั Mนสูง

อยา่งต่อเนืTองและเพืTอพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพทุกดา้น  

โรงเรยีนบา้นเหล่านาด ีมพีนัธกจิสาํคญัดา้นหนึTงคอื การพฒันาครแูละ บุคลการทางการศกึษา

ใหม้ทีกัษะดา้นการใช ้เทคโนโยล ีนวตักรรม และวธิกีารจดัการศกึษาทีTหลากหลาย โดยใชโ้รงเรยีนเป็น

ฐานในการพฒันาวชิาชพี และทกัษะต่าง ๆ มุ่งเน้นการรวมพลงั การแลกเปลีTยน ร่วมแก้ปัญหา สรา้ง

ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี และจดัการองคค์วามรูใ้หเ้ป็นระบบ เพืTอพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนืTองยั Tงยนื  

ปัจจุบนัโรงเรยีนเปิดสอนตั Mงแต่ชั MนประถมศกึษาปีทีT 1  ถงึชั MนประถมศกึษาปีทีT 6 มคีรปูระจาํการ 

7 คน แต่โรงเรยีนบ้านเหล่านาดียงัขาดแคลนบุคลากรครูทีTมคีวามรู้ความสามารถด้านสงัคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ สําหรบัสอนชั MนประถมศึกษาปีทีT 1 – 2 และขาดแคลนครูทีTมี

ความรูค้วามสามารถดา้นดนตร ี– นาฏศลิป์ จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิTงทีTจะต้องจดัจา้งครูอตัราจา้งทีTมี

ความรูค้วามสามารถดา้นสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และดา้นดนตร ี– นาฏศลิป์ เพืTอใหน้กัเรยีน

ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพตนเองอยา่งเตม็ทีTในดา้นดงักลา่ว 

2. วตัถปุระสงค ์

 2.๑ เพืTอใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีนและมี

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามนโยบายปฏริปูการศกึษา 

 2.๒ เพืTอให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประวตัศิาสตร ์และดนตร ี- นาฏศลิป์ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

สถานศกึษามบุีคลากรทีTมคีวามรูค้วามสามารถดา้นสงัคมศกึษาฯ และดนตร-ีนาฏศลิป์ 

เพยีงพอต่อการจดัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ คดิเป็นรอ้ยละ c� 

3.1 ด้านคณุภาพ 

นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจดัการศึกษารายวิชาสงัคมศึกษา ฯ 
ประวตัศิาสตร ์และดนตร-ีนาฏศลิป์ 
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Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จา้งครชูั TวคราวทีTมคีวามสามารถดา้น

ดนตร ี– นาฏศลิป์ 

ปีงบประมาณ 2565 นางเตอืนตา แซงบุญ

เรอืง 

2 ประเมนิ นิเทศ ตดิตามผล 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

Z.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) 

     5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ      

ก.ย. Bcm๔ 

 

นางเตอืนตา แซง

บุญเรอืง 

  

90,000   

 

 

  

 

Z.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

     5.2.1    ดาํเนินการตามกจิกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 

2565 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     c.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และ

ประเมนิผล 

     c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 

2565 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู    

               เพืTอแกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาในปี    

              ต่อไป      

ก.ย. 2565 

 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

 6.T  งบประมาณ   งบประมาณรายหวันกัเรยีน  90,000  บาท  

^.  การวดัผล/ประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. สถานศกึษามบุีคลากรทีTมคีวามรูค้วามสามารถในวชิา

สงัคมศกึษาฯ ประวตัศิาสตร ์และดนตร-ีนาฏศลิป์ 

การคาํนวณอตัรากาํลงั

บุคลากร 

แบบรายงานอตัรากาํลงั

บุคลากร 
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ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

เพยีงพอต่อการจดัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ คดิเป็นรอ้ย

ละ c� 

2. นกัเรยีนและผูป้กครองมคีวามพงึพอใจในการจดั

การศกึษาวชิาสงัคมศกึษาฯ ประวตัศิาสตร ์ดนตร-ี

นาฏศลิป์ในระดบัดมีาก 

ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิความพงึ

พอใจ 

 

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

๑. นกัเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในรายวชิาสงัคมฯ 

ประวตัศิาสตร ์และดนตร ี- นาฏศลิป์ 

2. โรงเรยีนมคีรผููส้อนเอกภาษาองักฤษตามมาตรฐานการบรหิารหารจดัการศกึษา 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการนักเรยีนไดเ้รยีนรูท้างดา้นนาฏศลิป์ และดนตร ีไดล้งมอืปฏบิตั ิ

ทั Mงในคาบเรยีน และชว่งพกัเทีTยง 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ  ควรจดัตั Mงชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ เพืTอตั Mงวงรํา และ

นกัเรยีนอาจหารายไดเ้พืTอชว่ยลดภาระผูป้กครองจากดา้นนีMได ้

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ  ควรซืMอเครืTองดนตรเีพิTม เชน่ ขลุย่ 

 

              ผูร้ายงาน 

         นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการนิเทศภายใน 
แผนงาน     งานบริหารวิชาการ 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

B. ด้านโอกาส 

  B.B ดําเนินการใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาจนจบการศกึษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 C. ด้านคณุภาพ 

  3.4 พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหเ้ป็นครยูคุใหม ่มศีกัยภาพในการจดัการการ

เรยีนการสอนตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ มทีกัษะในการปฏบิตัหิน้าทีTไดด้ ีมคีวามรูค้วามสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั มกีารพฒันาตนเองทางวชิาชพีอยา่งต่อเนืTอง รวมทั Mงมจีติวญิญาณความเป็นคร ู

4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการโดยใชพ้ืMนทีTเป็นฐาน มนีวตักรรมเป็นกลไกหลกัในการ

ขบัเคลืTอนบนฐานขอ้มลูสารสนเทศทีTถกูตอ้ง ทนัสมยั และการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 

  4.2 พฒันาโรงเรยีนมธัยมดสีีTมุมเมอืง โรงเรยีนคุณภาพของชุมชน โรงเรยีนขนาดเลก็ 

และโรงเรยีนทีTสามารถดาํรงอยไูดอ้ยา่งมคีณุภาพ (Stand Alone) ใหม้คีณุภาพอยา่งยั Tงยนื สอดคลอ้งกบั

บรบิทของพืMนทีT 

  4.4 ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีTมคีุณภาพในสถานศกึษาทีTมวีตัถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาทีTตั MงในพืMนทีTลกัษณะพเิศษ 

  4.5 สนับสนุนพืMนทีTนวตักรรมการศกึษาใหเ้ป็นตน้แบบการพฒันานวตักรรมการศกึษา

และเพิTมความคลอ่งตวัในการบรหิารและการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน 
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  4.6 เพิTมประสทิธภิาพการนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการศกึษาขั MนพืMนฐาน 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

c. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิวเิคราะห์ 

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

นโยบายที6 Y ด้านประสิทธิภาพ 

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น 

B. พฒันาโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน โรงเรยีนขนาดเลก็ และโรงเรยีนทีTสามารถดํารง

อยูไ่ดอ้ยา่งมคีณุภาพและยั Tงยนื 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  
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[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษา 

๔. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์การคดิวเิคราะห ์

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 

  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

   

T.  หลกัการและเหตผุล 

 การนิเทศภายใน เป็นการกาํกบั ตดิตาม การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการปฏบิตังิาน     

     ประจาํ  ซึTงเป็นการดาํเนินงานเพืTอ ตดิตามความกา้วหน้าของงาน และชว่ยแกปั้ญหาในการ

ปฏบิตังิาน   

     ของบุคลากร  ดงันั Mนการนิเทศภายใน จงึควรปฏบิตัอิยา่สมํTาเสมอ และต่อเนืTอง  ซึTงการนิเทศ

สามารถ     

     ดาํเนินการไดท้ั Mงระหวา่งผูบ้รหิาร กบัครสูายผูส้อน และครสูายผูส้อนดว้ยกนัเอง  

B.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ  

 B._   เพืTอกาํกบั ตดิตาม และชว่ยแกปั้ญหาในการปฏบิตังิานของบุคลากร 

            B.B   เพืTอสรา้งขวญั กาํลงัใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร 

            B.^   เพืTอใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

C. เป้าหมาย 

^._   ปัญหาทีTเกดิขึMนระหวา่งการปฏบิตังิาน ไดร้บัการชว่ยเหลอือยา่งทนัทว่งท ี

           ^.B   บุคลากรในหน่วยงาน มขีวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน 

           ^.^   การดาํเนินงานขององคก์ร บรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 
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ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัทาํเอกสารประเมนิตนเองใหค้ณะคร ู ปีงบประมาณ 2565 นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

2 สรปุและรวบรวมเพืTอรายงานผลการ

ประเมนิตนเอง 

ปีงบประมาณ 2565 นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

Z.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) 

     5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ      

ก.ย. Bcm๔ 

 

นางกติตพิร ภตูะ

โชต ิ

  

2,000   

 

 

  

 

Z.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

     5.2.1    ดาํเนินการตามกจิกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 

2565 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     c.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และ

ประเมนิผล 

     c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 

2565 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู    

               เพืTอแกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาในปี    

              ต่อไป      

ก.ย. 2565 

 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

 6.T  งบประมาณ   งบประมาณรายหวันกัเรยีน  2,000  บาท  

              6.2   บคุลากร 

            -  ผูบ้รหิารสถานศกึษา   

            -  คณะครทุูกคน 

^.  การวดัผล/ประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็ วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. คณะครมูกีารประเมนิตนเอง และนําผล

การประเมนิไปพฒันาตนเอง 

แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิตนเอง,ผลสมัฤทธิ \

ทางการเรยีนของผูเ้รยีน 
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8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

�._   ปัญหาทีTเกดิขึMนระหวา่งการปฏบิตังิาน ไดร้บัการชว่ยเหลอือยา่งทนัทว่งท ี

           �.B   บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน มขีวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน 

           �.^   การดาํเนินงานขององคก์ร บรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ คณะครูไดแ้ลกเปลีTยนความคดิเหน็จากกนัและกนั ทําใหไ้ดม้ี

การพฒันาการสอนอยูเ่สมอ ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูเ้รยีน 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ความมกีารแลกเปลีTยนความคดิเหน็กนัทุกวนั แบบไม่

เป็นทางการ แต่เป็นการพดูคยุเพืTอแลกเปลีTยนความคดิ 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ -  

 

            ผูร้ายงาน 

         นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

          

8. โครงการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรสถานศึกษา 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

B. ด้านโอกาส 

  B.B ดําเนินการใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาจนจบการศกึษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

  B.[ ส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 C. ด้านคณุภาพ 

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 
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  3.2 พฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและทกัษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั Mนสูง 

นวตักรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดีความสามารถในการ

แขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

3.3 ปรบัหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีTเน้นการพฒันาสมรรถนะหลกัทีTจําเป็น

ในแต่ละระดบั จดักระบวนการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัจิรงิ รวมทั Mงสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูท้ีTสรา้งสมดุล

ทุกดา้น ส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพืTอพฒันาพหุปัญญา พฒันาระบบการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนทุก

ระดบั 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

[.[ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีTมคีุณภาพในสถานศกึษาทีTมวีตัถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาทีTตั MงในพืMนทีTลกัษณะพเิศษ 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมี

คณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

c. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิวเิคราะห์ 

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

_. พฒันาการอ่านออกเขยีนได ้สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีT _ – ^ และพฒันา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนชั Mนประถมศกึษา 

๔. พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์การคดิวเิคราะห ์

การคดิขั Mนสูง และนวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิลั และภาษาต่างประเทศ เพืTอเพิTมขดี

ความสามารถการแขง่ขนั และการเลอืกศกึษาต่อเพืTอการมงีานทาํ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

  มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 – 1.4  

  มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.3 – 2.4 

  มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1 – 3.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 
 
1. หลกัการและเหตผุล 

หลกัสตูรสถานศกึษาเป็นแบบแผน แนวทางหรอืขอ้กําหนดของการจดัการศกึษา ทีTจะพฒันาให้

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้มคีวามสามารถ โดยส่งเสรมิใหแ้ต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนรวมถงึ

ระดบัขั Mนของมวลประสบการณ์ทีTก่อใหเ้กดิการเรยีนรูส้ะสม ซึTงจะช่วยใหผู้เ้รยีนนําความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัิ

ไดป้ระสบการณ์สาํเรจ็ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง รูจ้กัตนเอง มชีวีติอยู่ในโรงเรยีน ชุมชน สงัคม และโลก

อย่างมคีวามสุข ตามทีTกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั MนพืMนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ซึTงเป็นหลกัสูตรแกนกลางใหส้ถานศกึษานําไปจดัทําสาระ ใหส้อดคล้องกบัสภาพ

ความตอ้งการของทอ้งถิTนและของผูเ้รยีน หลงัจากทีTไดม้กีารนําหลกัสตูรไปใชร้ะยะหนึTงแลว้ จาํเป็นตอ้ง

มกีารปรบัปรุงพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีTยนแปลงต่าง ๆ ทีTเกดิขึMนอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่าง

ยิTงดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ ทกัษะการเรยีนรูท้ีTจาํเป็นของผูเ้รยีนในศตวรรษทีT 

21 เพืTอให้ผู้เรยีนรู้เท่าทนัการเปลีTยนแปลงและเขา้ถึงความรู้เทคโนโลยทีีTทนัสมยัและเหมาะสม การ



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
พฒันาหลกัสตูร เป็นกระบวนการทีTตอ้งอาศยัการทาํงานอยา่งต่อเนืTองและตอ้งคาํนึงถงึการเปลีTยนแปลง

ทีTเกิดขึMนตามกาลเวลา จะกระทําทุกครั MงเมืTอสงัคมมีสิTงหนึTงสิTงใดเปลีTยนแปลงไป โดยเฉพาะสิTงทีT

เปลีTยนแปลงไปนั Mนจะทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้พิTมพนูประสบการณ์ขึMนมาใหม ่และพรอ้มทีTจะนําประสบการณ์และ

ความรูท้ีTเกดิขึMนมานั Mน ไปพฒันาตนและสงัคมใหเ้จรญิงอกงามยิTงขึMน  

 ดงันั Mน  โรงเรยีนบา้นเหล่านาดจีงึไดต้ระหนักถงึความสาํคญัดงักล่าว จงึไดจ้ดัโครงการ พฒันา

หลกัสตูรสถานศกึษาขึMน  โดยมวีตัถุประสงค ์ ดงันีM 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ  
2.1  เพืTอใหค้รผููส้อนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มคีวามสามารถในการพฒันาหลกัสตูรและสามารถ

นําไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.2  โรงเรยีนมหีลกัสตูรสถานศกึษาทีTเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัทอ้งถิTนเทยีบเคยีงกบั

มาตรฐานสากล 
3.  เป้าหมาย 
              3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ 

               3.1.1  รอ้ยละ �c ของครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ มคีวามสามารถในการพฒันา
หลกัสตูรและสามารถ จดัทาํหลกัสตูรของกลุม่สาระการเรยีนรูค้รบทุกกลุม่สาระการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิTนและเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากล             

   3.2 เป้าหมายเชงิคณุภาพ 
               3.2.1  รอ้ยละ �c ของครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ มคีวามสามารถในการพฒันา

หลกัสตูรและสามารถ จดัทาํหลกัสตูรของกลุม่สาระการเรยีนรูค้รบทุกกลุม่สาระการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิTนและเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากล             

 

 

 

 

 

4.  กิจกรรมและการดาํเนินงาน 

ทีT กจิกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผดิชอบ 

1 จดัทาํหลกัสตูรของแต่ละกลุม่สาระการ

เรยีนรูร้วบรวมหลกัสตูรของแต่ละกลุม่สาระ

การเรยีนรูแ้ละนํามาจดัทาํหลกัสตูรสถาน 

พ.ค. 2565 นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

นางยภุาวด ีศรขีน  

และคณะครทุูกคน 

2 จดัทาํแบบประเมนิหลกัสตูร สิMนปีการศกึษา 

2564 

นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

นางยภุาวด ีศรขีน  

Z.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
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ขั Pนตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ 

Z.T ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

         c._._  นําเสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

         c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

         c._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

Z.B ขั Pนดาํเนินการ (Do) 

         c.B._  วเิคราะหห์ลกัสตูรจากปีการศกึษาทีTผา่นมา 

นําผลมาปรบัและพฒันาสาํหรบัปีการศกึษาต่อไป                 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ (Check) 

         c.^._  นิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 

         c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

Z.Y ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

         c.[._  รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู 

                   เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

ก.ย. 

 Bcm๔ 

 

 

พ.ค. 2565 

 

 

ปีการศกึษา

2565 

 

สิMนปีการศกึษา 

2564 

 

นางกติตพิร ภตูะ

โชต ิ

นางยภุาวด ีศรขีน  

และคณะครทุูกคน 

 

 

 

 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

                T.  ทรพัยากรบคุคล       คณะคร ูและนกัเรยีนทุกคน 

                B.  งบประมาณ   เงนิอุดหนุนรายหวันกัเรยีน    2,000   บาท 

7. การประเมินผล 

ตวัชีPวดัความสาํเรจ็ วิธีการวดั เครื6องมือ 

1. ผลสมัฤทธิ \ทางการเรยีนของนกัเรยีน รอ้ย
ละ 80 มคีะแนนระดบัดขีึMนไป 

ผลสมัฤทธิ \ทางการเรยีนของ

นกัเรยีน 

ผลสมัฤทธิ \ทางการเรยีน

ของนกัเรยีน 

2. คะแนนผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดบัชาต ิRT, NT และ O-net มคีา่เฉลีTย

สงูขึMนจากเดมิรอ้ยละ 3  

ผลการทดสอบ RT, NT และ 

O-net 

แบบทดสอบ RT, NT และ 

O-net 

3. รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนมคีวามสขุและ

ความพงึพอใจในการมาโรงเรยีน 

สาํรวจความพงึพอใจ แบบสาํรวจความพงึพอใจ 

4. รอ้ยละ 85 ของครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ มี
ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรและ
สามารถ จดัทาํหลกัสตูรของกลุม่สาระการ
เรยีนรูค้รบทุกกลุม่สาระการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง

สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม

จดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา 

แบบประเมนิการใช้

หลกัสตูร 
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ตวัชีPวดัความสาํเรจ็ วิธีการวดั เครื6องมือ 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิTนและ
เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากล             

 

f.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

   1.  ครผููส้อนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มคีวามสามารถในการพฒันาหลกัสตูรและสามารถนําไปใช้

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    2.  โรงเรยีนมหีลกัสตูรสถานศกึษาทีTเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัทอ้งถิTนเทยีบเคยีงกบั

มาตรฐานสากล          

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการคอื มกีารปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูทุกปี โดยนําผลการดาํเนินงาน

ในปีการศกึษาทีTผ่านมา มาพฒันาปรบัปรุง และได้เปิดโอการให้ชุมชนได้แสดงความคดิเห็นเพืTอได้

หลกัสตูรสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางและตรงตามความตอ้งการของชมุชน  

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ  เมืTอมกีารประชุมเกีTยวกบัการพฒันาปรบัปรุงหลดัสตูร

แลว้ และเมืTอคณะกรรมการสถานศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรแลว้ ควรมกีารประชุมคณะครู

อกีรอบเพืTอใหค้ณะครทุูกคนมคีวามเขา้ใจต่อหลกัสตูร 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ ควรมกีารประชุมเพืTอแลกเปลีTยนความซึTงกนั

และกนัในการพฒันาหลกัสตูร 

 

            ผูร้ายงาน 

         นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

10. โครงการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

3. ด้านคณุภาพ  

  3.1 ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT 21 อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 
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^.[ พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหเ้ป็นครยูคุใหม ่มศีกัยภาพในการจดัการการ

เรยีนการสอนตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ มทีกัษะในการปฏบิตัหิน้าทีTไดด้ ีมคีวามรูค้วามสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั มกีารพฒันาตนเองทางวชิาชพีอยา่งต่อเนืTอง รวมทั Mงมจีติวญิญาณความเป็นคร ู

4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.6 เพิTมประสทิธภิาพการนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการศกึษาขั MนพืMนฐาน 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

 นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

^. พฒันาคร ูและบุคลากรทางการศกึษา ใหม้ศีกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนตาม

หลกัสตูร มคีวามรูด้า้นเทคโนโลยดีจิทิลัและความเป็นนวตักร รวมทั Mงมจีติวญิญาณความเป็นคร ู

นโยบายที6 Y ด้านประสิทธิภาพ 

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน  

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

๒. พฒันาคร ูและบุคลากรทางการศกึษา ใหม้ศีกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนตาม

หลกัสตูรและมคีวามรูด้า้นเทคโนโลยดีจิทิลั มจีติวญิญาณความเป็นคร ู

นโยบายที6 Y ด้านประสิทธิภาพ 

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น 

B. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืและสง่เสรมิใหผู้ป้กครองนกัเรยีนและชุมชนเขา้มามสีว่น

รว่มจดัการศกึษา 

^. พฒันาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีTได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.4  

   มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.4  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 
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ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มกีารจดัการ ส่งเสรมิ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีTเหมาะสมกบัการเป็น วชิาชพีชั Mนสูง

อยา่งต่อเนืTองและเพืTอพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพทุกดา้น  

โรงเรยีนบา้นเหล่านาด ีมพีนัธกจิสาํคญัดา้นหนึTงคอื การพฒันาครแูละ บุคลการทางการศกึษา

ใหม้ทีกัษะดา้นการใช ้เทคโนโยล ีนวตักรรม และวธิกีารจดัการศกึษาทีTหลากหลาย โดยใชโ้รงเรยีนเป็น

ฐานในการพฒันาวชิาชพี และทกัษะต่าง ๆ มุ่งเน้นการรวมพลงั การแลกเปลีTยน ร่วมแก้ปัญหา สรา้ง

ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี และจดัการองคค์วามรูใ้หเ้ป็นระบบ เพืTอพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนืTองยั Tงยนื  

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพืTอพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
 2.2 เพืTอใหน้ักเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ มทีกัษะการเรยีนรู ้และทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT 21 ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

นโยบายปฏริปูการศกึษา 

 ๒.3 เพืTอสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งชมุชนและโรงเรยีนในการพฒันาการศกึษา 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

^._._ ครไูดร้บัการพฒันาโดยกระบวนการ PLC คดิเป็นรอ้ยละ _�� 

^._.B ครไูดร้บัการอบรมเชงิปฏบิตักิารอยา่งน้อยเทอมละ _ ครั Mง คดิเป็นรอ้ยละ �c 

^._.^ ครใูชก้ารบรหิารจดัการชั Mนเรยีนเชงิบวก คดิเป็นรอ้ยละ _�� 

^._.[ ครใูชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

3.1 ด้านคณุภาพ 

^.B._. ครมูคีวามพงึพอใจต่อผลการจดัโครงการพฒันาบุคลากรในระดบัด ี

4. กิจกรรมสาํคญั 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 กจิกรรม PlC สปัดาหล์ะ 1 ครั Mง ปีงบประมาณ 2565 นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 

2 กจิกรรมพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 

3 กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานทีT ปีงบประมาณ 2565 นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 

4 ชมุชนสมัพนัธ ์ ปีงบประมาณ 2565 นายอุทนิ พลมขุ 
 

5. ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
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6.  ทรพัยากรที6ต้องการ    

 \.T   บคุลากร   คณะคร ูและนกัเรยีนทุกคน 

          6.2   งบประมาณ   งบประมาณรายหวั    22,848 บาท 

7. การประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. ครไูดร้บัการพฒันาโดยกระบวนการ PLC  คดิเป็น 

รอ้ยละ _�� 

ประเมนิจากการรว่ม

กจิกรรม 

เอกสารประกอบการ PLC 

2. ครไูดร้บัการอบรมเชงิปฏบิตักิารอยา่งน้อยเทอม

ละ _ ครั Mง คดิเป็นรอ้ยละ �c 

การเขา้รว่มการอบรม คาสั Tง/รายงานราชการ 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

Z.T ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

         c._._  นําเสนอโครงการเพืTอขอ

อนุมตั ิ

         c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

         c._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะ

ดาํเนินการ 

Z.B ขั Pนดาํเนินการ (Do) 

         c.B._  ดาํเนินงานตามโครงการ /

กจิกรรม 

                 -วางแผนบนัทกึเสนอ

กจิกรรมต่อผูบ้รหิารเพืTออนุมตั ิ

Z.C ขั Pนตรวจสอบ (Check) 

         c.^._  นิเทศ ตดิตามและ

ประเมนิผล 

         c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

Z.Y ขั Pนแก้ไข  ปรบัปรงุ พฒันา (Action) 

         c.[._  รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์

ขอ้มลู 

         c.[.B  ปรบัปรงุพฒันา 

ก.ย. 

 Bcm๔ 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

สิMน

ปีงบประมาณ 

2565 

นางเตอืนตา แซงบุญ

เรอืง 

22,848 
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3. ครใูชก้ารบรหิารจดัการชั Mนเรยีนเชงิบวก คดิเป็น

รอ้ยละ _�� 

การนิเทศชั Mนเรยีน แบบนิเทศชั Mนเรยีน 

4. ครใูชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาคณุภาพ

ผูเ้รยีน 

การทาวจิยัในชั Mนเรยีน วจิยัในชั Mนเรยีน แบบหน้า

เดยีว 

5. ครมูคีวามพงึพอใจต่อผลการจดัโครงการพฒันา
บุคลากรในระดบัด ี

การประเมนิความพงึ

พอใจ 

แบบสอบถาม 

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

�._ ครไูดร้บัการพฒันาทางวชิาชพี 

�.B นกัเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาทีTมปีระสทิธภิาพ 

โดยเฉพาะการรว่มกนั PLC อยา่งสมํTาเสมอ ทาํใหส้ามารถนําขอ้เสนอแนะของคณุครทูา่นอืTนไปประยกุต ์

ปรบัปรงุใชใ้นการสอนได ้

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ในส่วนของความพงึพอใจของคณะครูมบีางขอ้ทีTต้อง

ปรบัปรุง เช่น เรืTองการประสานงาน การแจกแจงงานอย่างเป็นสดัส่วนในกิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานทีT 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ ควรเพิTมกจิกรรมใหห้ลากหลายเพืTอพฒันาครู

และบุคลากรทางการศกึษาอยา่งต่อเนืTอง 

 

                                 ผูร้ายงาน 

         นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 
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11. โครงการพฒันาระบบงานการเงินโรงเรียน  

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

นโยบายที6 4. ด้านประสิทธิภาพ 

  4.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการโดยใชพ้ืMนทีTเป็นฐาน มนีวตักรรมเป็นกลไกหลกัในการ

ขบัเคลืTอนบนฐานขอ้มลูสารสนเทศทีTถกูตอ้ง ทนัสมยั และการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 Y ด้านประสิทธิภาพ 

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น  

สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน  

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น 

^. พฒันาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีTได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.1 – 2.2 

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางวรศิรา จติรมงคลศร ี

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 
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T.  หลกัการและเหตผุล 
                ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546  มาตรา 35 

กาํหนดใหส้ถานศกึษาของรฐัทีTเป็นนิตบุิคคล  กาํหนดใหม้กีารกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการศกึษาให้

โรงเรยีนดาํเนินการ งานการเงนิเป็นงานทีT สาํคญัของโรงเรยีนถา้มกีารผดิพลาดหรอืไม่เป็นปัจจุบนั จะ

ทาํใหเ้กดิความเสยีหายเป็นอยา่งมากต่อหน่วยงาน  โรงเรยีนบา้นเหล่านาด ี จาํเป็นตอ้งจดัทาํบญัชดีา้น

งบประมาณ ระบบบญัชกีารเงนิ ใหเ้ป็นปัจจุบนั  ถกูตอ้งตามระเบยีบ และสามารถตรวจสอบได ้ 

B.  วตัถปุระสงค ์
           2.1   เพืTอใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      B.B   เพืTอความถกูตอ้งเป็นปัจจุบนัของการจดัทาํบญัชดีา้นงบประมาณ ระบบงานการเงนิ 

      B.^   เพืTอจดัระบบการเบกิจา่ยงบประมาณ อยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

C.  เป้าหมาย 
           3.1   การบรหิารจดัการศกึษาการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      ^.B   การจดัทาํบญัชงีบประมาณการเงนิถกูตอ้งตามระเบยีบ เป็นปัจจุบนั 

      ^.^   การจดัระบบการเบกิจา่ยงบประมาณอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ  

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัหาเอกสาร/แฟ้มงานดา้นการเงนิ ปีงบประมาณ 2565 นางวรศิรา จติมงคลศร ี

 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

Z.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) 

     5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     c._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

             -เขา้รบัการอบรมดา้นการเงนิ 

             -จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

             -ทะเบยีน/บญัช/ีแฟ้มงาน อืTนๆ 

ก.ย. Bcm4 

 

 

 

นางวรศิรา จติรมงคล

ศร ี

 

  

 

2,270  

 

  

 

Z.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

     5.2.1  ขออนุมตัจิดัซืMอวสัดุ อุปกรณ์ 

     c.B.B  ดาํเนินการตามกจิกรรม 

ตลอด

ปีงบประมาณ

๒๕๖๕ 
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Z.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     c.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และ

ประเมนิผล 

     c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

เพืTอแกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาในปีต่อไป      

สิMนปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

6.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

            \.T   บคุลากร 

                        -  เจา้หน้าทีTการเงนิ 

            m.B   งบประมาณ   

              -  ไดจ้าก เงนิอุดหนุน   2,270 บาท 

 

 

 

 

^.  การวดัผล/ประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. สถานศกึษามกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี

งบประมาณแบบมสีว่นรว่มในระดบัดมีาก 

การจดัทาํแผนปฏบิตัิ

การประจาํปีงบประมาณ 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี

งบประมาณ 

2. สถานศกึษาใชก้ระบวนการบรหิารแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปีแบบมสีว่นรว่มในระดบัดมีาก 

การประชมุ รายงานการประชมุ 

f.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

           8.1   การบรหิารจดัการศกึษาการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      �.B   การจดัทาํบญัชงีบประมาณการเงนิถกูตอ้งตามระเบยีบ เป็นปัจจบุนั 

      �.^   การจดัระบบการเบกิจา่ยงบประมาณ ถกูตอ้ง โปรง่ใสและตรวจสอบได ้           

        

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 
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1. จุดเด่นของโครงการ โรงเรยีนมรีะบบบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ในการนิเทศตดิตามผลของหน่วยงานต้นสงักดัได้ให้

คาํแนะนําปรบัปรงุในการดาํเดนิการหลายประเดน็ จงึตอ้งนําไปพฒันาในปีงบประมาณต่อไป 

 

       ผูร้ายงาน 

นางวรศิรา จติรมงคลศร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. โครงการพฒันาระบบงานการพสัดโุรงเรียน  

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

4. ด้านประสิทธิภาพ 

  4.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการโดยใชพ้ืMนทีTเป็นฐาน มนีวตักรรมเป็นกลไกหลกัในการ

ขบัเคลืTอนบนฐานขอ้มลูสารสนเทศทีTถกูตอ้ง ทนัสมยั และการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 

สอดคลอ้งกลยทุธ ์สพป. ขอนแก่น เขต 1  

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 Y ด้านประสิทธิภาพ 

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น  

สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน  
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_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น 

^. พฒันาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีTได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.1 – 2.2 

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางสาวพมิพผ์กา พลสงคราม 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 
T.  หลกัการและเหตผุล 
                ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546  มาตรา 35 

กําหนดใหส้ถานศกึษาของรฐัทีTเป็นนิตบุิคคล  มอีํานาจในการปกครอง  ดแูลบํารุงรกัษา ใช ้ และจดัหา 

ผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของสถานศกึษา  ทั MงทีTเป็นราชพสัดุ และทรพัย์สนิอืTน งานพสัดุเป็นงานทีT 

สําคญัของโรงเรยีนถ้ามกีารผดิพลาดหรอืไม่เป็นปัจจุบนั จะทําใหเ้กดิความเสยีหายเป็นอย่างมากต่อ

หน่วยงาน  โรงเรยีนบุ่งคลา้วทิยาคมมติรภาพทีT  _�[  จาํเป็นตอ้งจดัทาํทะเบยีนและการดาํเนินการตาม

ระเบยีบพสัดุใหเ้ป็นปัจจุบนั เป็นระบบ  ถกูตอ้งตามระเบยีบ และสามารถตรวจสอบได ้ 

B.  วตัถปุระสงค ์
           2.1   เพืTอใหก้ารบรหิารจดัการดา้นการพสัดุทนัต่อเหตุการณ์ มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้  

      B.B   เพืTอความถกูตอ้งตามระเบยีบ และเป็นปัจจุบนัของการดาํเนินงานพสัดุ 

      B.^   เพืTอจดัระบบการเบกิจา่ยพสัดุไปใชอ้ยา่งถกูตอ้งตามระเบยีบปฏบิตั ิ

C.  เป้าหมาย 
           3.1   การบรหิารจดัการศกึษาการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      ^.B   การจดัซืMอ/จดัจา้ง เป็นปัจจุบนัถกูตอ้งตามระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุ  

      ^.^   เพืTอจดัระบบการเบกิจา่ยพสัดุ/การลงทะเบยีนถกูตอ้งตามความเป็นจรงิตรวจสอบได ้

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัหาเอกสาร/แฟ้มงานดา้น

การเงนิ 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวพมิพผ์กา พลสงคราม 
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5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

Z.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) 

     5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     c._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     c._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

             - เขา้รบัการอบรมดา้นการพสัดุ 

             - เตรยีมแฟ้มงาน/ทะเบยีนวสัดุ 

             - การเกบ็บาํรงุรกัษาวสัดุอุปกรณ์ 

อืTนๆ 

 

ก.ย. Bcm๔ 

 

 

 

 

นางสาวพมิพผ์กา พล

สงคราม 

  

 

 

2,300 

 

  

 

Z.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

     5.2.1  ขออนุมตัจิดัซืMอวสัดุ อุปกรณ์ 

     c.B.B  ดาํเนินการตามกจิกรรม 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

Z.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     c.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และประเมนิผล 

     c.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

เพืTอ      

               แกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาในปีต่อไป      

สิMนปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

6.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

งบประมาณ  

   -  ไดจ้าก เงนิอุดหนุน   2,300  บาท 

^.  การวดัผล/ประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. บญัชดีาํเนินการพสัดุ บญัชดีาํเนินการพสัดุ บญัชดีาํเนินการพสัดุ 

2. สถานศกึษาใชก้ระบวนการบรหิารแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปีแบบมสีว่นรว่มในระดบัดมีาก 

การประชมุ รายงานการประชมุ 

f.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 
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           8.1   การบรหิารจดัการศกึษาการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      �.B   การทาํงานพสัดุถกูตอ้งตามระเบยีบ เป็นปัจจุบนั 

      �.^   เพืTอจดัระบบการเบกิจา่ยพสัดุ ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิตรวจสอบได ้     

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเดน่ของโครงการ มกีารจดัทาํพสัดุทีTเป็นปัจจุบนั มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ควรมกีารชีMแจงต่อคณะครูทุกครั MงทีTมกีารใช้จ่ายเงนิ 

เพืTอใหร้บัทราบรว่มกนั 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ -  

 

                                 ผูร้ายงาน 

         นายธวชัชยั สทุธยิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน์ภายในสถานศึกษา 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

1. ด้านความปลอดภยั 
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1.1 พฒันาระบบและกลไกในการดแูลความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รยีน คร ูและบุคลากร

ทางการศกึษาและสถานศกึษา จากภยัพบิตัแิละภยัคกุคามทุกรปูแบบ รวมถงึการจดัสภาพแวดลอ้มทีT

เอืMอต่อการมสีขุภาวะทีTด ีสามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัซิํMา 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 T ด้านความปลอดภยั 

_. สง่เสรมิการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา และการดแูลระบบฟืMนฟูดา้นความปลอดภยั

ใหก้บัผูเ้รยีนครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดั ใหส้ามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหม่

และโรคอุบตัซิํMา 

B. สง่เสรมิการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาและหอ้งเรยีนใหเ้อืMอต่อการมสีขุภาวะทีT

ด ีมบีรรยากาศทีTรม่รืTน น่าด ูน่าอยู ่มคีวามปลอดภยั 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 T ด้านความปลอดภยั 

_. สง่เสรมิการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา ดา้นความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รยีน ครแูละ

บุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในโรงเรยีน ใหส้ามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัซิํMา 

B. สง่เสรมิและเอืMออาํนวยความสะดวกใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในการจดั

สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาและหอ้งเรยีนใหเ้อืMอต่อการมสีขุภาวะทีTด ีมบีรรยากาศทีTสง่เสรมิการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน รม่รืTน น่าอยู ่มคีวามปลอดภยั 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.2, 2.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นายอุทนิ พลมขุ 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

               พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  หมวด  4  มาตรา  24 ( 5 )  ไดก้ล่าวถงึ

การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเอืMอเฟืM อต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน เพืTอใหน้ักเรยีนเกดิความรู้

และมีความรอบรู้  ซึTงการจดัภูมิทศัน์บริเวณภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน เป็นการช่วยเสริม

ความสามารถ พฒันาจติใจของผูเ้รยีนใหเ้กดิความอบอุ่นสบายใจรกัโรงเรยีน รกัหอ้งเรยีน มจีติคตดิต่ีอ

โรงเรยีนและส่งผลให้การเรยีนการสอนประสบผลสําเรจ็ในวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรการพฒันาการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน  

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 2.1  เพืTอปรบัปรงุ พฒันาภมูทิศัน์บรเิวณพืMนทีTภายในโรงเรยีนใหส้ะอาด รม่รืTน สวยงาม 
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            B.B  เพืTอปรบัปรงุพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้อืMอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 2.3  เพืTอพฒันาโครงสรา้ง กจิกรรมทีTสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ภมูทิศัน์บรเิวณพืMนทีTภายในโรงเรยีนไดร้บัการปรบัปรงุพฒันาใหส้ะอาด รม่รืTน สวยงาม 

            ^.B  สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้อืMอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3.3  โครงสรา้งอาคาร กจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิสขุอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน 

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดัหาไมด้อกไมป้ระดบัตกแต่งภมูทิศัน์ ปีงบประมาณ 2565 นายอุทนิ พลมขุ 

2 หาวสัดุ อุปกรณ์การทาํงาน 

3 จดัหา/ปรบัปรงุป้ายสวนหยอ่มต่าง ๆ 

4 ปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณโดยรอบโรงเรยีน 

เชน่ ตดัหญา้ 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.3 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.4 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

ก.ย.  2562 

 

นายอุทนิ พลมขุ 

 

 

 

 

 

10,770 

 

 

 

 

 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 

     5.2.1  สาํรวจความบกพรอ่งของอาคาร

สถานทีT 

     5.2.2  เสนอผูบ้รหิารอนุมตั ิ

     5.2.3  ดาํเนินการตามโครงการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ

Bcm๔ 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

สิMนปีงบประมาณ

Bcm๔ 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
 

6. ทรพัยากรที6ต้องการ 

6.1  งบประมาณ   งบประมาณรายหวั  10,770 บาท 

      6.2   บคุลากร 

  -  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และชมุชน  

            -  คณะคร ูคณะกรรมการสถานศกึษา  นกัการภารโรง 

^.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อบรเิวณ

โดยรอบโรงเรยีน 

ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิความสาํรวจ

ความพงึพอใจของนกัเรยีน 

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

             8.1  ภมูทิศัน์บรเิวณพืMนทีTภายในโรงเรยีนไดร้บัการปรบัปรงุพฒันาใหส้ะอาด รม่รืTน สวยงาม 

             �.B  สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้อืMอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

             8.3  โครงสรา้งอาคาร กจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิสขุอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเดน่ของโครงการ ภมูทิศัน์บรเิวณพืMนทีTภายในโรงเรยีนไดร้บัการปรบัปรงุพฒันาให้

สะอาด รม่รืTน สวยงาม อยูเ่สมอ และเป็นการสรา้งความภยัใหน้กัเรยีนจากสตัวม์พีษิ 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ควรจดัทาํสว่นหยอ่ม และสว่นสมุนไพร เพืTอใหน้กัเรยีน

ไดพ้กัผอ่นและมคีวามรูเ้กีTยวกบัสมนุไพร 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ -  

 

                                 ผูร้ายงาน 

                   นายอุทนิ  พลมขุ 
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14.  โครงการบาํรงุรกัษาและพฒันาอาคารสถานที6 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

1. ด้านความปลอดภยั 

1.1 พฒันาระบบและกลไกในการดแูลความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รยีน คร ูและบุคลากร

ทางการศกึษาและสถานศกึษา จากภยัพบิตัแิละภยัคกุคามทุกรปูแบบ รวมถงึการจดัสภาพแวดลอ้มทีT

เอืMอต่อการมสีขุภาวะทีTด ีสามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัซิํMา 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 T ด้านความปลอดภยั 

_. สง่เสรมิการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา และการดแูลระบบฟืMนฟูดา้นความปลอดภยั

ใหก้บัผูเ้รยีนครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดั ใหส้ามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหม่

และโรคอุบตัซิํMา 

B. สง่เสรมิการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาและหอ้งเรยีนใหเ้อืMอต่อการมสีขุภาวะทีT

ด ีมบีรรยากาศทีTรม่รืTน น่าด ูน่าอยู ่มคีวามปลอดภยั 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 T ด้านความปลอดภยั 

_. สง่เสรมิการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา ดา้นความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รยีน ครแูละ

บุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในโรงเรยีน ใหส้ามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัซิํMา 

B. สง่เสรมิและเอืMออาํนวยความสะดวกใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในการจดั

สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาและหอ้งเรยีนใหเ้อืMอต่อการมสีขุภาวะทีTด ีมบีรรยากาศทีTสง่เสรมิการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน รม่รืTน น่าอยู ่มคีวามปลอดภยั 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.2, 2.5  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นายสพุรรษ ลุนมาตร 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 
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               พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  หมวด  4  มาตรา  24 ( 5 )  ไดก้ล่าวถงึ

การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเอืMอเฟืMอต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน เพืTอใหผู้เ้รยีนไดม้สีถานทีTละ

เล่นออกกําลงักาย ภายใตก้ารกํากบัดแูลความปลอดภยั และเป็นการจดัภูมทิศัน์บรเิวณภายในโรงเรยีน

ใหน่้าอยู่ น่าเรยีน เป็นการช่วยเสรมิความสามารถทางกาย และพฒันาจติใจของผูเ้รยีน ใหเ้กดิความ

อบอุ่นสบายใจกล้าแสดงออก  มเีจตคตดิต่ีอโรงเรยีน ส่งผลให้การเรยีนการสอนประสบผลสําเรจ็ใน

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 2.1  เพืTอปรบัปรงุ พฒันาสนามเดก็เลน่ในบรเิวณพืMนทีTภายในโรงเรยีน 

            B.B  เพืTอปรบัปรงุพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้อืMอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 2.3  เพืTอพฒันาโครงสรา้ง กจิกรรมทีTสง่เสรมิสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รยีน 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  มสีนามเดก็เลน่ในบรเิวณพืMนทีTภายในโรงเรยีนไดร้บัการปรบัปรงุพฒันา 

            ^.B  สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้อืMอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3.3  บรเิวณโรงเรยีน มพีืMนทีTจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิสขุอนามยัและความปลอดภยัแก่

ผูเ้รยีน 

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีนอาคาร

ประกอบทีTชาํรดุ 

ปีงบประมาณ 2565 นายสพุรรษ ลุนมาตร 

2 ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

3 ปรบัปรงุซ่อมแซมหอ้งเรยีน 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.3 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.4 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

ก.ย. 2564 

 

นายสพุรรษ ลุนมาตร 

 

 

 

 

11,000 

 

 

 

 
5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 
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ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

     5.2.1  สาํรวจความบกพรอ่งของอาคาร

สถานทีT/สาธาณูปโภค 

     5.2.2  เสนอผูบ้รหิารอนุมตั ิ

     5.2.3  ดาํเนินการตามโครงการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

Bcm๔ 

 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

สิMนปีงบประมาณ 

Bcm๔ 

6. ทรพัยากรที6ต้องการ 

6.1  งบประมาณ   งบประมาณรายหวั  11,000 บาท 

      6.2   บคุลากร 

  -  คณะคร ู คณะกรรมการสถานศกึษา   

                     -  นกัเรยีนทุกคน 

^.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อโครงการ ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิความสาํรวจ

ความพงึพอใจของนกัเรยีน 

 

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

 8.1  สนามเด็กเล่นในบรเิวณพืMนทีTภายในโรงเรยีนได้รบัการปรบัปรุงพฒันาให้อยู่ในสภาพ

มั Tนคงปลอดภยั 

            �.B  สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้อืMอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 8.3  บรเิวณโรงเรยีน มพีืMนทีTจดักจิกรรมการเรยีนรูส้่งเสรมิสุขอนามยัและความปลอดภยัแก่

ผูเ้รยีน 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 
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  1. จุดเดน่ของโครงการ บรเิวณภายในและภายนอกอาคารไดร้บัการตรวจสอบและซ่อมแซม

อยูเ่สมอ เพืTอความปลอดภยัของนกัเรยีนและบุคลากรทางการศกึษา 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ - 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ -  

 

 

 

 

 

 

15. โครงการปรบัปรงุพฒันาระบบสารสนเทศ 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 4. ด้านประสิทธิภาพ 

  4.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการโดยใชพ้ืMนทีTเป็นฐาน มนีวตักรรมเป็นกลไกหลกัในการ

ขบัเคลืTอนบนฐานขอ้มลูสารสนเทศทีTถกูตอ้ง ทนัสมยั และการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 

สอดคลอ้งกลยทุธ ์สพป. ขอนแก่น เขต 1  

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 Y ด้านประสิทธิภาพ 

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น  สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน  

_. พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล โดยใชก้ารวจิยั

และนวตักรรมเป็นฐาน บนพืMนฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น 

^. พฒันาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีTได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 2 ตบช.ทีT 2.1 – 2.2, 2.6 

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางวรศิรา จติรมงคลศร ี

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 
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T.   หลกัการและเหตผุล 

 การศกึษาในยคุปฏริปูการศกึษา ขอ้มลูสารสนเทศ ขา่วสารต่างๆ มคีวามสาํคญัอยา่งยิTง ทั Mงยงัมี

การเปลีTยนแปลง ปรบัปรงุหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนการสอน  รวมทั MงมกีารเปลีTยนแปลงระบบงาน

ในโรงเรยีน ตลอดจนความกา้วหน้าของโลกาภวิตัน์ ถา้หากโรงเรยีนขาดซึTงขอ้มลูสารสนเทศทีTทนัสมยั 

การดําเนินการต่างๆในโรงเรยีนกจ็ะลา้หลงั  โรงเรยีนจงึมคีวามจําเป็นทีTจะตอ้งพฒันาระบบงานขอ้มูล

สารสนเทศโรงเรยีนเพืTอรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ในโรงเรยีนให้เป็นระบบ ถูกต้อง ทนัสมยั ง่ายต่อการ

นําไปใชใ้นการบรหิารจดัการ เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานในโรงเรยีน  

2.  วตัถปุระสงค ์

              B._   เพืTอจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการศกึษา 

              B.B   เพืTอตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

              B.^   เพืTอนําผลการประเมนิคณุภาพ ไปใชว้างแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา             

 

3.  เป้าหมาย 

              ^._   ขอ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษา ไดจ้ดัเกบ็อยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการสบืคน้ 

              ^.B   สามารถตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

              ^.^   สามารถนําผลการประเมนิคณุภาพ ไปใชว้างแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา             

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 หาวสัดุจดัเกบ็ขอ้มลู

สารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ปีงบประมาณ 2565 นางวรศิรา จติรมงคลศร ี

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.3 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.4 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

           -ลงฐานขอ้มลูโรงเรยีนทุกประเภท 

           -จดัหาอุปกรณ์คอมฯทีTทนัสมยั 

ก.ย. 2564 

 

นางวรศิรา จติร

มงคลศร ี

 

 

 

 

 

2,000 

 

 

 

 

 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 

     5.2.1  สาํรวจความบกพรอ่งขอ้มลู

สารสนเทศ 

ตลอด

ปีงบประมาณ

2565 
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     5.2.2  เสนอผูบ้รหิารอนุมตั ิ

     5.2.3  ดาํเนินการตามโครงการ 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

สิMนปีงบประมาณ

2565 

 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

             \.T   บคุลากร 

                          -   คณะครทุูกคน 

                          -   นกัเรยีนทุกคน 

             \.B   งบประมาณ 

                          -   งบประมาณรายหวันกัเรยีน   2,���   บาท 

^.  การติดตาม ประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. การจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศทีTเป็นปัจจุบนั สอบถาม, ตรวจสอบ  แบบสอบถาม,เวบ็ระบบ

สารสนเทศทางๆ 

f.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

              �._   ขอ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษา ไดจ้ดัเกบ็อยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการสบืคน้ 

              �.B   สามารถตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

              �.^   สามารถนําผลการประเมนิคณุภาพ ไปใชว้างแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา      

      

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเดน่ของโครงการ โรงเรยีนไดจ้ดัเตรยีมหอ้งคอมพวิเตอรเ์พืTอใหน้กัเรยีนไดใ้ชเ้รยีนรู ้ 

  ๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ควรจดัทาํผา้ป่าเพืTอการศกึษา เพืTอจดัซืMอคอมพวิเตอร์

เพิTมเตมิ เนืTองจากทีTมยีงัไมเ่พยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน 

๓. ขอ้เสนอแนะเพืTอการพฒันาโครงการ ความตดิตั Mงโปรเจค็เตอร ์หรอื ทวีใีนหอ้งคอม

เพืTอเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอน 
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16.  โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญั 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

นโยบายที6 C. ด้านคณุภาพ  

  ^._ สง่เสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจาํเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อยา่งครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิยั มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรูท้ีTสนองการพฒันาพหปัุญญาเพืTอใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มี

ทกัษะใน 

ศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีณุธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 
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[. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 (6) 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.2 (1 - 4) 

   มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางสาวสทุธกิานต ์สดุชา 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

        พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  หมวดทีT  4  มาตรา  22,23 และ  24  ได้

กล่าวถงึแนวการศกึษานั Mนตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้ และพฒันาตนเองได ้ และ

ถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสําคญัทีTสุด  กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาต ิ และเตม็ศกัยภาพ การจดัเนืMอหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจ  และความ

ถนัดของผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกปฏบิตัจิรงิ ใหท้ําได ้ คดิเป็น ทําเป็น แกปั้ญหาเป็น  

ทั MงนีMโรงเรยีนไดค้าํนึงถงึความสาํคญัของวนัสาํคญัต่าง ๆ ทั MงทีTเป็นวนัสาํคญัของชาต ิ และพุทธศาสนา  

เพืTอการดํารงรกัษา  สบืสานวฒันธรรมประเพณี  ตลอดทั Mงศลีธรรมอนัดงีามใหค้งอยู่สบืทอดเป็นมรดก

ธรรม  มรดกไทย  และมรดกโลก    และทางโรงเรยีนไดมุ้ง่ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิเป็นประสบการณ์

ตรงจากการลงมอืปฏบิตัติั Mงแต่การเริTมต้น  จนสิMนสุดกจิกรรมในวนัสําคญัทีTทางโรงเรยีนจดัขึMน  ทําให้

ผูเ้รยีน ได้เกดิการเรยีนรู้ในขั Mนตอนต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ  จนสามารถนําความรู้ไปประพฤตปิฏบิตัใิน

ชวีติประจาํวนัได ้

B.  วตัถปุระสงค ์

B._  เพืTอใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้และรว่มกจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ  

2.2  เพืTอใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะทีTพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา/แกนกลาง 

          2.3  เพืTอใหผู้เ้รยีนตระหนกั และรูค้ณุคา่ และรว่มอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณขีองวนัสาํคญั

ต่างๆ 

C.  เป้าหมาย 

^._   ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้และรว่มกจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ  

3.2   ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะทีTพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา/แกนกลาง 

          3.3   ผูเ้รยีนตระหนกั และรูค้ณุคา่ และรว่มอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีของวนัสาํคญัต่างๆ 
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Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดักจิกรรมวนัสาํคญัเกีTยวกบัชาต ิ/

พระมหากษตัรยิ ์และวนัสาํคญัทาง

ประเพณีไทย/สากล 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวสทุธกิานต ์สดุ

ชา 

 

2 หาวสัดุอุปกรณ์สง่เสรมิดา้นการเรยีนรูใ้น

วนัสาํคญัต่าง ๆ 

 

 Z.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน  

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.2 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.3 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

ก.ย. 2565 

 

นางสาวสทุธกิานต ์สดุ

ชา 

 

 

5,000 

 

 

 

 5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 

     5.2.1  วางแผนการจดักจิกรรม 

     5.2.2  เสนอกจิกรรมผูบ้รหิารเพืTอขอ

อนุมตั ิ

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

ก.ย. 2565 

 

 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

             6.1  งบประมาณ 

     -  งบประมาณรายหวันกัเรยีน   5,000 บาท 

             6.2  บคุลากร 

                         -   คณะครทุูกคน  



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
                         -   นกัเรยีนทุกคน 

7.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิวนิยั คณุธรรม 

คณุลกัษณะทีTดขีองพลเมอืงไทย คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ประเมนิจากดาํเนินกจิกรรม แบบเขา้รว่มกจิกรรม 

2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อโครงการจดักจิกรรมวนั
สาํคญัในระดบัด ี

ประเมนิความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

 

8.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั        

�._   ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรู ้และรว่มกจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ  

8.2   ผูเ้รยีนทุกคนมคีณุลกัษณะทีTพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา/แกนกลาง 

          8.3   ผูเ้รยีนทุกคนตระหนกั และรูค้ณุคา่ และรว่มอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีของวนัสาํคญัต่าง 

ๆ 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพฒันาทกัษะการใชช้วีติผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และสง่เสรมิความเป็นไทย มคีณุลกัษณะ อนัพงึประสงค ์เป็นคนดขีองสงัคม สง่ผลโดยตรงต่อผูเ้รยีนใหม้ี

ความรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

  ๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ควรมกีารจดักจิกรรมเมืTอถงึวนัสาํคญัต่างๆ  

 

                  ผูร้ายงาน 

                        นางสาวสทุธกิานต ์สดุชา 

7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 
นโยบายที6 C. ด้านคณุภาพ  

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะใน 
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ศตวรรษ ทีT B_ มีความรกัในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั Tนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 (6) 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.2 (1 - 4) 

   มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางสาวสทุธกิานต ์สดุชา 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 
T.  หลกัการและเหตผุล 
        พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  หมวด 1  มาตรา 7  ไดก้าํหนดจุดมุง่หมายในการ
จดักระบวนการเรยีนรู ้มุง่ปลกูจติสาํนึกทีTถกูตอ้งเกีTยวกบัการเมอืงการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข  เพืTอใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  
และมาตรฐานการศกึษาขั MนพืMนฐาน ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานทีT 6  และตวับ่งชีMทีT  m  ของ สมศ. ได้
กําหนดใหผู้เ้รยีนตอ้งมทีกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคต ิ 
ต่ออาชพีสจุรติ ซึTงนบัเป็นพืMนฐานของวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย 
 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

          B._  เพืTอใหผู้เ้รยีน เรยีนรูว้ถิชีวีติตามระบอบประชาธปิไตย 
              2.2 เพืTอสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีTดไีด ้

              2.3 เพืTอสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถทาํงานอยา่งมคีวามสขุ และทาํงานรว่มกบัผูอ้ืTนได ้

3.  เป้าหมาย 

          ^._  ผูเ้รยีน สามารถเรยีนรูว้ถิชีวีติตามระบอบประชาธปิไตย 
              3.2   ผูเ้รยีนสามารถเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีTดไีด ้

              3.3   ผูเ้รยีนสามารถดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ และทาํงานรว่มกบัผูอ้ืTนได ้

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 
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ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 คดัเลอืกผูนํ้านกัเรยีน/กรรมการนกัเรยีน

ตามระบอบประชาธปิไตย 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวสทุธกิานต ์สดุ

ชา 

 2 จดัสภานกัเรยีนแบง่งานตามภารงานทีT

รบัผดิชอบ (งานความสะอาดเขตส ีงาน

สขุอนามยันกัเรยีน งานปกครองนกัเรยีน 

เสยีงตามสาย ดแูลเขา้แถวหน้าเสาธง) 

3 จดัประชมุสภานกัเรยีนภาคเรยีนละไมน้่อย

กวา่ 1 ครั Mง 

4 จดัหาวสัดุอุปกรณ์การทาํงานเกีTยวกบั

ประชาธปิไตย 

 

Z.ขั Pนตอนการดาํเนินงาน  

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.3 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.4 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

 

ก.ย. 2565 

 

นางสาวสทุธกิานต ์สดุ

ชา 

 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 

     5.2.1  เลอืกตั Mงประธานนกัเรยีน 

     5.2.2  แต่งตั Mงสภานกัเรยีน 

     5.2.3. แบง่ภารงานใหน้กัเรยีน

รบัผดิชอบ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

สิMนงบประมาณ 

2565 

6.  ทรพัยากรที6ต้องการ 
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6.1  งบประมาณ   

         -  งบประมาณรายหวันกัเรยีน   1,��� บาท 

6.2  บคุลากร 

                               -  คณะครทุูกคน     

                               -  นกัเรยีนทุกคน 

7.   การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิวนิยั คณุธรรม 

คณุลกัษณะทีTดขีองพลเมอืงไทย คดิเป็นรอ้ยละ 

100 

ประเมนิจากดาํเนินกจิกรรม แบบเขา้รว่มกจิกรรม 

2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อโครงการสง่เสรมิ
ประชาธปิไตยในโรงเรยีน 

ประเมนิความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

8.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

                �._  ผูเ้รยีนทุกคน สามารถเรยีนรูว้ถิชีวีติตามระบอบประชาธปิไตย 
                    8.2   ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีTดไีด ้

                    8.3   ผูเ้รยีนทุกคนสามารถดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ และทาํงานรว่มกบัผูอ้ืTนได ้

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ นกัเรยีนไดเ้รยีนรูป้ระชาธไิตยจากการเลอืกตั Mงประธานนกัเรยีน 

รูจ้กัยอมรบัเสยีงสว่นมาก รบัฟังความเหน็ของผูอ้ืTน รูจ้กัเคารพสทิธผิูอ้ืTน และรกัษาสทิธขิองตนเอง 

  ๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ควรพดูถงึประชาธปิไตยและสง่เสรมิประชาธปิไตยอยา่ง

สมํTาเสมอ  

                  ผูร้ายงาน 

                        นางสาวสทุธกิานต ์สดุชา 

18. โครงการส่งเสริมสขุภาพนักเรียน 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

1. ด้านความปลอดภยั 

  พฒันาระบบและกลไกในการดแูลความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รยีน คร ูและบุคลากรทางการ

ศกึษาและสถานศกึษา จากภยัพบิตัแิละภยัคกุคามทุกรปูแบบ รวมถงึการจดัสภาพแวดลอ้มทีTเอืMอต่อการ

มสีขุภาวะทีTด ีสามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัซิํMา 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 T ด้านความปลอดภยั 
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_. สง่เสรมิการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา และการดแูลระบบฟืMนฟูดา้นความปลอดภยั

ใหก้บัผูเ้รยีนครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดั ใหส้ามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหม่

และโรคอุบตัซิํMา 

B. สง่เสรมิการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาและหอ้งเรยีนใหเ้อืMอต่อการมสีขุภาวะทีT

ด ีมบีรรยากาศทีTรม่รืTน น่าด ูน่าอยู ่มคีวามปลอดภยั 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 T ด้านความปลอดภยั 

_. สง่เสรมิการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา ดา้นความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รยีน ครแูละ

บุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาในโรงเรยีน ใหส้ามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัซิํMา 

B. สง่เสรมิและเอืMออาํนวยความสะดวกใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในการจดั

สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาและหอ้งเรยีนใหเ้อืMอต่อการมสีขุภาวะทีTด ีมบีรรยากาศทีTสง่เสรมิการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน รม่รืTน น่าอยู ่มคีวามปลอดภยั 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.2 (4) 

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

T.  หลกัการและเหตผุล 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 กําหนดไวว้่า สุขภาพเป็นสทิธพิืMนฐาน

ของมนุษย์ ส่วนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคนให้มี

คุณภาพแขง็แรง  เป็นคนด ีคนเก่ง มรีะเบยีบวนิัย รูห้น้าทีT มคีวามซืTอสตัย์สุจรติ รบัผดิชอบต่อสงัคม

ส่วนรวมพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตรา 6 กําหนดว่า การจดัการศกึษา

ตอ้งเป็นไปเพืTอพฒันาคนไทย ใหเ้ป็นมนุษยท์ีTสมบูรณ์ทั Mงร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้มคีุณธรรม 

จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืTนไดอ้ยา่งมคีวามสขุ เจตนารมณ์หลกัสตูร

การศกึษาขั MนพืMนฐาน พุทธศกัราช 2544 ยงัต้องพฒันาเด็กและเยาวชนให้มสีุขภาพร่างกายแขง็แรง

สมบรูณ์ มสีขุภาพจติเขม้แขง็  

B.  วตัถปุระสงค ์
2.4 เพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจและปฏิบตัิตนเพืTอเสรมิความสมบูรณ์ของสุขภาพให้

แขง็แรง 

2.2 เพืTอเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัดแูล และรกัษาสขุภาพรา่งกายของตวัเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

          B.^ เพืTอใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึสถานพยาบาลอยา่งทนัทว่งทเีมืTอเกดิเจบ็ป่วย  
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3.  เป้าหมาย 

             ^._   ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตัตินเพืTอเสรมิความสมบรูณ์ของสขุภาพใหแ้ขง็แรง 

             ^.B   ผูเ้รยีนรูจ้กัดแูล และรกัษาสขุภาพรา่งกายของตวัเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

             ^.^   ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึสถานพยาบาลอยา่งทนัทว่งทเีมืTอเกดิเจบ็ป่วย  

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 ตดิตามกาํกบันํMาหนกัสว่นสงูเป็นรายเดอืน ปีงบประมาณ 2565 นางเตอืนตา แซงบุญ

เรอืง 2 บรกิาร รบัรอง ใหค้วามสะดวกบุคลากร

ภายนอกทีTมาใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ

นกัเรยีน 

3 นํานกัเรยีน อย. น้อย อสม.น้อย เขา้รว่ม

อบรม สมัมนาตามโครงการ 

4 จดั ตกแต่งหอ้งพยาบาลใหถ้กูสขุลกัษณะ

และจดัหาเวชภณัฑย์าใหพ้อเพยีง 

 

  5. ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.3 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.4 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

ก.ย. 2564 

 

นางเตอืนตา แซงบุญ

เรอืง 

 

 

 

 

 

2,000 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 

     5.2.1  จดัทาํตารางขอ้มลูกาํกบั

สขุภาพ 

     5.2.2  สาํรวจหอ้งพยาบาล/เวชภณัฑ์

ยา 

     5.2.3  เสนอผูบ้รหิารเพืTออนุมตั ิ

     5.2.4  ดาํเนินงานตามกจิกรรม 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 
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ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

 

สิMนปีงบประมาณ 

2565 

 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

      6.1  งบประมาณ  

   -  งบประมาณรายหวั   2,���   บาท             

      6.2  บคุลากร 

                -   คณะครทุูกคน 

                -   นกัเรยีนทุกคน 

       ^.   การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. นกัเรยีนมภีาวะโภชนาการและสขุภาพทีTดคีดิ

เป็นรอ้ยละ 90 

- กจิกรรมแปรงฟัน 

- วดัสว่นสงู น้าหนกั 

- กจิกรรมกฬีา 

- แบบบนัทกึกจิกรรม 

(โรงเรยีน) 

- แบบวดัสว่นสงู นํMาหนกั 

- ทะเบยีนยมือุปกรณ์กฬีา 

      

        f.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

        �._   ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตัตินเพืTอเสรมิความสมบรูณ์ของสขุภาพให้

แขง็แรง 

        �.B   ผูเ้รยีนทุกคนรูจ้กัดแูล และรกัษาสขุภาพรา่งกายของตวัเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

        �.^   ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเขา้ถงึสถานพยาบาลอยา่งทนัทว่งทเีมืTอเกดิเจบ็ป่วย  

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการใส่ใจสุขภาพของนักเรยีน และกระตุ้นใหผู้เ้รยีนใส่ใจ

สขุภาพของตนเองและผูอ้ืTน 

  ๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ควรจดัใหม้หีอ้งพยาบาล  

 

 

                  ผูร้ายงาน 

                        นางเตอืนตา แซงบุญเรอืง 
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19. โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

C. ด้านคณุภาพ  

  ^._ สง่เสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจาํเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อยา่งครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิยั มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรูท้ีTสนองการพฒันาพหปัุญญาเพืTอใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มี

ทกัษะใน 

ศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีณุธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

[. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 (6) 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.2 (1 - 4)  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นายสพุรรษ ลุนมาตร 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

         พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  หมวดทีT  4  มาตรา  22,23 และ  24  ได้

กล่าวถงึแนวการศกึษานั Mนตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้ และพฒันาตนเองได ้ และ

ถอืว่า   ผูเ้รยีนมคีวามสําคญัทีTสุด  กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสมารถพฒันาตาม
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ธรรมชาต ิ และเตม็ศกัยภาพ การจดัเนืMอหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจ  และความ

ถนัดของผูเ้รยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ  ฝึกปฏบิตัจิรงิ ให้ทําได้  คดิเป็น  ทําเป็น  ตลอดทั Mง

ศลีธรรมอนัดงีามใหค้งอยู่สบืทอดเป็นมรดกธรรม  มรดกไทย  และมรดกโลก    และทางโรงเรยีนไดมุ้่ง

ใหผู้เ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิเป็นประสบการณ์ตรงจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ  จนสามารถนําความรูไ้ป

ประพฤตปิฏบิตัใินชวีติประจาํวนัได ้ 

 B. วตัถปุระสงค ์

B._   เพืTอใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะทีTพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

2.2   เพืTอใหผู้เ้รยีนปฏบิตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนทีTด ี 

2.3   เพืTอใหผู้เ้รยีนตระหนกั รูค้ณุคา่ และอนุรกัษ์ประเพณ ีวฒันธรรมอนัดงีามของไทย 

C.  เป้าหมาย 

^._   ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะทีTพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.2   ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนทีTด ี 

3.3   ผูเ้รยีนตระหนกั รูค้ณุคา่ และอนุรกัษ์ประเพณี วฒันธรรมอนัดงีามของไทย 

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดักจิกรรมสวดมนตส์ดุสปัดาห(์ทุกวนัศุกร)์ ปีงบประมาณ 2565 นายสพุรรษ ลุนมาตร 

2 นํานกัเรยีนเขา้คา่ยอบรมคณุธรรม/ 

จรยิธรรมหรอืจดักจิกรรมวนัสาํคญัทาง

ศาสนา 

3 จดัหาวสัดุ อุปกรณ์สง่เสรมิคณุธรรม 

             

5. ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.3 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.4 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

 

ก.ย.  2565 

 

 

นายสพุรรษ ลุนมาตร 

 

 

 

 

 

  

15,900 

 

 

 

 

 

 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 

     5.2.1 ทาํความเขา้ใจ ชีMแจงกจิกรรม

นกัเรยีน 

      5.2.2 จดัหาอุปกรณ์เสรมิคณุธรรม 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 
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ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

      5.2.3.ดาํเนินงานตามโครงการ 

5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

 

สิMนปีงบประมาณ 

2565 

\.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

      6.1  งบประมาณ  

         -  งบพฒันาผูเ้รยีน   _c,��� บาท             

      6.2  บคุลากร 

                -   คณะครทุูกคน 

                -   นกัเรยีนทุกคน 

       ^.   การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิวนิยั คณุธรรม 

คณุลกัษณะทีTดขีองพลเมอืงไทย คดิเป็นรอ้ยละ 

100 

ประเมนิจากดาํเนินกจิกรรม แบบเขา้รว่มกจิกรรม 

2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อโครงการโรงเรยีน
วถิพีทุธ 

ประเมนิความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

      

        f.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

        �._   ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะทีTพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

        8.2   ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนทีTด ี 

        8.3   ผูเ้รยีนตระหนกั รูค้ณุคา่ และอนุรกัษ์ประเพณี วฒันธรรมอนัดงีามของไทย 

 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพฒันาทกัษะการใชช้วีติผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และส่งเสรมิความเป็นไทย มคีุณลกัษณะ อนัพงึประสงค์ เป็นคนดขีองสงัคม และเป็นพุทธมามกะทีTด ี

สง่ผลโดยตรงต่อผูเ้รยีนใหม้คีวามรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา 
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  ๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ควรมกีารสวดมนตทุ์กวนัศุกร ์

 

                            รายงาน 

                        นายสพุรรษ ลุนมาตร 

 

 

 

 

 

20. โครงการจดักิจกรรมระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน  

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 

B.^ พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืเดก็และเยาวชนทีTอยูใ่นการศกึษาขั MนพืMนฐาน เพืTอ

ป้องกนัไมใ่หอ้อกจากระบบการศกึษา รวมทั Mงชว่ยเหลอืเดก็ตกหลน่และเดก็ออกกลางคนัใหไ้ดร้บั

การศกึษาขั MนพืMนฐานอยา่งเทา่เทยีม 

2.4 สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีณุภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนม ี

คณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีณุภาพ มี

ทกัษะ 

ในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตามหลกั

ปรชัญา ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 
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B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 (6) 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.2 (1 - 4) 

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางสาวนิดาวรรณ เพยีสพุรรณ 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

T.  หลกัการและเหตผุล 

                  ในสงัคมมนุษย์ มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรอบด้าน ส่งผลกระทบต่อการ

ดาํรงชวีติ    แบบวถิไีทย และวฒันาธรรมประเพณีอนัดงีามของทุกสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสงัคมชนบทหรอื

สงัคมเมอืง ซึTงก่อให้เกิดผลทั Mงเชงิบวกและเชงิลบ นโยบายทางการศกึษา มบีทบาทสําคญัทีTจะดูแล 

ช่วยเหลอืในการพฒันาเยาวชน ใหเ้จรญิเตบิโตอย่างมศีกัยภาพ พรอ้มทีTจะเป็นทรพัยากรมนุษย์ทีTจะ

พฒันาประเทศให ้   เจรญิกา้วหน้าในอนาคต  หลกัสตูรสถานศกึษา พุทธศกัราช Bcc^ ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขั Mน   พืMนฐาน พุทธศกัราช Bcc_ เป็นหลกัสูตรทีTมจีุดประสงคท์ีTจะพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปัีญญามคีุณภาพชวีติทีTด ีมขีดีความสามารถดํารงชวีติอยู่ไดบ้นพืMนฐานของความ

เป็นไทยและความเป็นสากล   

B.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

               B._  เพืTอจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

               B.B   เพืTอใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

               B.^   เพืTอจดักจิกรรมสง่เสรมิความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของ

ผูเ้รยีน 

C.  เป้าหมาย 

               ^._  สถานศกึษาจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

               ^.B   ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

               ^.^   สถานศกึษาจดักจิกรรมส่งเสรมิความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของผูเ้รยีน 

Y.  กิจกรรมดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 
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1 จดักจิกรรมการเยีTยมบา้นนกัเรยีนภาคเรยีน

ละ  1  ครั Mง 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพยี

สพุรรณ 

2 เฝ้าระวงัการใชส้ารเสพตดิหรอืพฤตกิรรม

ไมพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

3 รวบรวมเอกสาร/ดาํเนินการดา้นงานดา้น

ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

4 จดัหาวสัดุ กระดาษจดัทาํเอกสาร 

 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 

5.1  ขั Pนเตรียมการ (Plan) 

     5.1.1 เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

     5.1.3 แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

     5.1.4 กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

 

ก.ย.  2564 

 

 

นางสาวนิดาวรรณ 

เพยีสพุรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  ขั Pนดาํเนินการ ( Do ) 

     5.2.1  ดาํเนินการตามกจิกรรม 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 5.3  ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

     5.3.1 นิเทศ  ตดิตามและประเมนิผล 

     5.3.2 สรปุและรายงานผลโครงการ 

5.4  ขั Pนแก้ไข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 

     5.4.1  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

               เพืTอปรบัปรงุพฒันาในปีต่อไป 

 

สิMนปีงบประมาณ 

2565 

 

6.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

               6.1  งบประมาณ   

 -  งบประมาณรายหวันกัเรยีน   1,000   บาท 

               6.2  บคุลากร 

                           -  คณะครทุูกคน  

                           -  นกัเรยีนทุกคน   

^.  การติดตามและประเมินผล 
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ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

1. นกัเรยีนไดร้บัการดาํเนินการระบบดแูล

ชว่ยเหลอืนกัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ _�� 

วเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคล 

สง่เสรมิ พฒันา แกไ้ข สง่ต่อ 

- แบบวเิคราะหผ์ูเ้รยีน

รายบุคคล 

- บนัทกึงาน/กจิกรรมสง่เสรมิ/

แกปั้ญหา/สง่ต่อ 

2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อโครงการจดั
กจิกรรมระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน ในระดบัด ี

ประเมนิความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

8.  ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

               �._  สถานศกึษาจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

               �.B   ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

               �.^   สถานศกึษาจดักจิกรรมส่งเสรมิความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของผูเ้รยีน 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการตดิตามและช่วยเหลอืพรอ้มทั Mงใหค้าํปรกึษาและแนะนํา

นกัเรยีน รวมถงึการจดัหาทุนการศกึษาสาํหรบันกัเรยีนยากจน 

  ๒. จุดควรพฒันาของโครงการ –  

           ผูร้ายงาน 

              นางสาวนิดาวรรณ เพยีสพุรรณ 

  

21. โครงการ แข่งขนักีฬาและนันทนาการ 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 

B.๑ สนับสนุนใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้ขา้เรยีนทุกคน มพีฒันาการทีTด ีทั Mงทางร่างกาย จติใจ 

วนิยั อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ใหส้มกบัวยั 

C. ด้านคณุภาพ  

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนม ี
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คณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

^. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบัการศึกษาจนจบการศึกษาขั MนพืMนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพืTออาชพี สามารถวเิคราะหต์นเองเพืTอการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั Mงส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนทีTมี

ความสามารถพเิศษสูค่วามเป็นเลศิ 

[. สง่เสรมิใหเ้ดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพ มี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษย ์ตาม

หลกัปรชัญา ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะในศตวรรษ ทีT B_ มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบายโรงเรียน 

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 (6) 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.2 (1 - 4) 

   มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นายธวชัชยั สทุธยิา 

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

 1. หลกัการและเหตผุล 

               พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  และทีTแก้ไขเพิTมเติม (ฉบบัทีT 2 ) 

พุทธศกัราช 2545  มเีป้าหมายหลกัคอื  การพฒันาคนไทยทั Mงมวลใหเ้ป็นมนุษย์ทีTสมบูรณ์ทั Mงร่างกาย  

จติใจ สตปัิญญา ความรู ้คุณธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ ใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืTนไดอ้ย่างมี



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
ความสขุ  ดงันั MนเพืTอสนองเจตนารมณ์ของชาต ิ โรงเรยีนจาํเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รยีนใหม้สีขุภาวะทีTด ีและมี

สนุทรยีภาพ   

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 2.1   เพืTอใหผู้เ้รยีนมสีขุภาพกาย และสขุภาพจติทีTด ี                                                                                                                  

 2.2   เพืTอใหผู้เ้รยีนมนํีMาหนกั สว่นสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

 2.3   เพืTอใหผู้เ้รยีนรูจ้กัป้องกนัตนเองจากสิTงเสพตดิ  

 2.4   เพืTอใหผู้เ้รยีนมสีนุทรยีภาพทางดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการ  

3.  เป้าหมาย 

 3.1   ผูเ้รยีนทุกคนมสีขุภาพกาย และสขุภาพจติทีTด ี                                                                                                                  

 3.2   ผูเ้รยีนทุกคนมนํีMาหนกั สว่นสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

 3.3   ผูเ้รยีนทุกคนรูจ้กัป้องกนัตนเองจากสิTงเสพตดิ และหลกีเลีTยงสภาวะทีTเสีTยงกบัความ

รนุแรงและปัญหาทางเพศ 

 3.4 . ผูเ้รยีนทุกคนมสีนุทรยีภาพทางดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการ  

4.  กิจกรรมที6ดาํเนินการ 

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 จดักจิกรรมนนัทนาการ ปีงบประมาณ 2565 นายธวชัชยั สทุธิ

ยา 2 จดัแขง่ขนักฬีาสภีายใน/ นํานกัเรยีนเขา้แขง่ขนั

กฬีาระดบักลุม่สถานศกึษา/เขตพืMนทีT 

3 สง่เสรมิสขุภาพ (วดัสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑม์าตรฐาน)    

4 สง่เสรมิ จดัหาอุปกรณ์เพืTอใชใ้นชมุนุมหนึTงคน

หนึTงกฬีา 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

5.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) 

    5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

    5._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

    5._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

ก.ย. Bcm๔ 

 

นายธวชัชยั สทุธยิา 

  

9,000   

 

 

   

 5.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

    5.2.1  ขออนุมตัจิดัซืMอวสัดุ อุปกรณ์ 

ตลอดปีงบประมาณ 

2565 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
    5.B.B  ดาํเนินการตามกจิกรรม 

5.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     5.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และ

ประเมนิผล 

     5.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 

2565 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1 รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

เพืTอ      

              แกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาในปีต่อไป      

สิMนปีงบประมาณ 

2565 

6.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

          6.T  บคุลากร 

                   -   คณะครทุูกคน 

                   -   นกัเรยีนทุกคน 

          6.B  งบประมาณ 

               - งบประมาณรายหวั     9,���   บาท    

 

7.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและประเมินผล เครื6องมือที6ใช้วดั 

_. นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ศกัยภาพทางกฬีา คดิเป็นรอ้ยละ _�� 

ประเมนิจากการเขา้รว่ม

กจิกรรม และทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

แบบสงัเกต 

2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเขา้รว่มการ

แขง่ขนักฬีานกัเรยีน ประจาํปีการศกึษา 2563 

สาํรวจความพงึพอใจการเขา้

รว่มกจิกรรม 

แบบสาํรวจความพงึพอใจการ

เขา้รว่มกจิกรรม 

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

 8.1   ผูเ้รยีนทุกคนมสีขุภาพกาย และสขุภาพจติทีTด ี                                                                                                                  

 8.2   ผูเ้รยีนทุกคนมนํีMาหนกั สว่นสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

 8.3   ผูเ้รยีนทุกคนรูจ้กัป้องกนัตนเองจากสิTงเสพตดิ  

 8.4 . ผูเ้รยีนทุกคนมสีนุทรยีภาพทางดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการ 

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

  1. จุดเดน่ของโครงการ เป็นการดาํเนินการเพืTอบรหิารจดัการเรืTองต่างๆภายในโรงเรยีน

เพืTอใหผู้เ้รยีนมสีขุภาพจติและสขุภาพกายทีTด ีและมคีวามสขุในการเรยีนและการมาโรงเรยีน 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 

  ๒. จุดควรพฒันาของโครงการ - 

 

                            รายงาน 

                         นายอุทนิ   พลมขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  โครงการทศันศึกษานอกสถานที6 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 

2.4 ส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารและผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีTมคีุณภาพมี

ทกัษะในการดาํเนินชวีติ มพีืMนฐานในการประกอบอาชพี พึTงตนเองไดอ้ยา่งมศีกัดิ \ศรคีวามเป็นมนุษยต์าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 

C. ด้านคณุภาพ  

  ^._ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีTจําเป็น

ของโลกในศตวรรษทีT B_ อย่างครบถว้น เป็นคนด ีมวีนิัย มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั Tนการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มทีศันคตทิีTถกูตอ้งต่อบา้นเมอืง 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที6 C ด้านคณุภาพ 

B. พฒันากระบวนการเรยีนรู้ทีTสนองการพฒันาพหุปัญญาเพืTอให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ มี

ทกัษะใน 

ศตวรรษ ทีT B_ มีความรกัในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั Tนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที6 B ด้านโอกาส 

_. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาขั MนพืMนฐาน ใหผู้เ้รยีนมมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะทีTพงึประสงคแ์ละสมรรถนะทีTสาํคญัตามหลกัสตูร 

B. พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีวามเสมอภาคดา้นโอกาสและคณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีมกนั 

^. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษทีT B_  

[. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้และทกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ืTนได ้และมเีจตคตทิีTดต่ีออาชพีสจุรติ 

สอดคล้องระดบัการศึกษาขั PนพืPนฐาน 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.1 (6) 

   มฐ.ทีT 1 ตบช.ทีT 1.2 (1 - 4) 

   มฐ.ทีT 3 ตบช.ทีT 3.1  

โรงเรียน   บา้นเหลา่นาด ี

ผูร้บัผิดชอบ   นางกติตพิร ภตูะโชต ิ

ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม ่  (  ) ต่อเนืTอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 1. หลกัการและเหตผุล 

               พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  และทีTแก้ไขเพิTมเติม (ฉบบัทีT 2 ) 

พุทธศกัราช 2545  มเีป้าหมายหลกัคอื  การพฒันาคนไทยทั Mงมวลใหเ้ป็นมนุษย์ทีTสมบูรณ์ทั Mงร่างกาย  

จติใจ สตปัิญญา  ความรู ้คุณธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืTนไดอ้ยา่งมี



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 
ความสุข  ดงันั Mน เพืTอสนองเจตนารมณ์ของชาต ิ โรงเรยีนจําเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์

ตรง   

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 2.1   เพืTอใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง                                                                                                                   

 2.2   เพืTอใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาแหลง่เรยีนรูน้อกสถานศกึษา 

            2.3   เพืTอใหผู้เ้รยีนรูไ้ดม้คีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทยและเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

3.  เป้าหมาย 

 3.1   ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่ต่าง ๆ                                                                                                                  

 3.2   นํานกัเรยีนไปทศันศกึษานอกสถานทีTตามความเหมาะสม             

4.  กิจกรรมที6ดาํเนินการ          

ที6 กิจกรรมสาํคญั 
ระยะเวลาการ

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 กจิกรรมไปทศันศกึษา/เรยีนรู ้ตามทีT

กาํหนด ชั MนประถมศกึษาปีทีT 1 - 3 

ปีงบประมาณ 2565 นางกติตพิร ภตูะ

โชต ิ

1 กจิกรรมไปทศันศกึษา/เรยีนรู ้ตามทีT

กาํหนด ชั MนประถมศกึษาปีทีT 4 - 6 

 

5.  ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

5.T  ขั Pนเตรียมการ  (Plan) 

    5.1.1.  เสนอโครงการเพืTอขออนุมตั ิ

    5._.B  แต่งตั Mงผูร้บัผดิชอบโครงการ 

    5._.^  กาํหนดกจิกรรมทีTจะดาํเนินการ 

ก.ย. BcmB 
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30,000   

 

 

   

 5.B  ขั Pนดาํเนินการ  (DO) 

    5.2.1  คน้ควา้ สบืคน้แหลง่เรยีนรู ้

    5.B.B  เสนอทีTประชมุรบัทราบ/อนุมตั ิ

    5.2.3  ดาํเนินงานตามโครงการ 

1 ครั Mงต่อ

ปีงบประมาณ 

5.C ขั Pนตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 

     5.^._  นิเทศ  ตดิตามผล  และ

ประเมนิผล 

     5.^.B  สรปุและรายงานผลโครงการ 

1 ครั Mงต่อ

ปีงบประมาณ 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
นาด ี
 

ขั Pนตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ งบประมา

ณ 

5.Y ขั Pนแก้ไข  พฒันา ปรบัปรงุ  (Action) 

     5.4.1 รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู 

เพืTอ      

              แกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาในปีต่อไป      

สิMนปีงบประมาณ 

2565 

6.  ทรพัยากรที6ต้องการ 

          6.T  บคุลากร 

                   -   คณะครทุูกคน 

                   -   นกัเรยีนทุกคน 

          6.B  งบประมาณ 

        -   งบประมาณรายหวั     30,000  บาท    

7.  การติดตามและประเมินผล 

ตวับง่ชีPสภาพความสาํเรจ็  วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เครื6องมือที6ใช้

วดั 

1. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อโครงการทศันศกึษานอกสถานทีTใน
ระดบัด ี

ประเมนิความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

8. ผลที6คาดว่าจะได้รบั 

 8.1   ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่ต่าง ๆ ทีTหลากหลาย                                                                                                                 

 8.2   นกัเรยีนไปศกึษานอกสถานทีTตามความเหมาะสม 

            8.3   นกัเรยีนเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสขุ             

สรปุในภาพรวม จากการดาํเนินงานโครงการมขีอ้พจิารณาในการดาํเนินงาน ดงันีM 

1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพฒันาทกัษะการใช้ชวีติผู้เรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ

สง่เสรมิการเรยีนรูน้อกสถานทีTของผูเ้รยีน 

๒. จุดควรพฒันาของโครงการ ในสว่นของความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมยงัมบีางขอ้ทีTตอ้ง

นํามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และอาหาร เครืTองดืTม จึงต้องนําไปพัฒนาใน

ปีงบประมาณต่อไป 
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แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 256๕    โรงเรยีนบา้นเหลา่
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                      ผูร้ายงาน 

 


