
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

แบบรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
ตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕   

 
๑. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู ้เรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
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4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน บ้านเหล่านาดี 
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ผู้รับผิดชอบ   นางกิตติพร ภูตะโชติ 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542   มุ่งให้ผู้เรียนทุกคน     

มีความสามารถในการเรียน และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง ดังนั้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้ มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการด้วยตนเอง  
2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
3.3  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ 

3. เป้าหมาย 
  3.1  ผู้เรียนทุกคนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการด้วยตนเอง   
           3.2   ผู้เรียนทุกคนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
 3.3  ผู้เรียนทุกคนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ   
4. กิจกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดหาวัสดุแข่งขันกิจกรรมความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2565 นางกิตติพร ภูตะโชติ 

2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ปีงบประมาณ 2565 นางกิตติพร ภูตะโชติ 

3 ส่งเสริมกิจกรรมอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 

ปีงบประมาณ 2565 ครูประจำช้ัน 

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวยุภาวดี ศรีขน  
นายธวัชชัย สุทธิยา 
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5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

 6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ    
 6.1   บุคลากร   คณะครู และนักเรียนทุกคน 
          6.2   งบประมาณ   งบประมาณรายหัว    39,000 บาท 

7.  การติดตามและประเมนิผล 

ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นเฉล่ียรวม ร้อยละ 3 

การทดสอบระดับชาติ แบบวิเคราะห์คะแนนสอบ 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอ่านออกเขียนได้ 
ร้อยละ 85 

การทดสอบระดับเขต
พื้นท่ี 

แบบทดสอบ 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอ่านคล่อง ร้อย
ละ 85 

การทดสอบระดับเขต
พื้นท่ี 

แบบทดสอบ 

ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1 ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
         5.1.1  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
         5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 
5.2 ขัน้ดำเนนิการ (Do) 
         5.2.1  ดำเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม 
                 -วางแผนบันทึกเสนอกิจกรรมต่อ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
                 -จัดหาวัสดุดำเนินการ 
5.3 ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
         5.3.1  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
         5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4 ขัน้แกไ้ข  ปรบัปรงุ พฒันา (Action) 
         5.4.1  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
         5.4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

 
ก.ย. 

 256๔ 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

ส้ิน
ปีงบประมาณ 

 
นางกิตติพร ภูตะ

โชติ 

 
39,000 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
4. นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-6 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy) ร้อยละ 85 

การตรวจสอบผลงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 

แบบตรวจสอบผลงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 

5. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดี  

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 8.1  ผู้เรียนทุกคนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการด้วยตนเอง   
          8.2   ผู้เรียนทุกคนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
 8.3  ผู้เรียนทุกคนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ 
 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนด้วยตนเอง และเป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนการจัดการเรียน และกิจกรรม
ต่างๆ โดยคำนึงถงึผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้
เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ด้วยตัวเอง และจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ในปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 2.44  
รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 0.38 แต่ผลการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 
2564 มีผลการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 23.03 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 256๔ O-net ลดลง
จากปีการศึกษา 2563 จึงควรหาแนวทางในการพัฒนาในส่วนนี้ในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่มีการระบาด
ของ Covid-19 ทำให้นักเรียนได้เรียนแบบ on hand คือ นักเรียนเอางานกลับไปทำท่ีบ้าน ทำให้ผลการศึกษา
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นในเพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ทบทวนบทเรียนของช้ันก่อนหน้า และมีการจัดกรรมซ่อมเสริมช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

                      ผู้รายงาน 

          นางกิตติพร ภูตะโชติ 
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2. โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางวริศรา จิตรมงคลศรี 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ในระดับชาติ (NT, ONET) ของนักเรียนโรงเรียน  ยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ควร และผลสอบแข่งขันทักษะวิชาการในระดับกลุ่ม และระดับเขตพื้นที่ ยังอยู่ใน
ลำดับที่ไม่เป็นที่พอใจ เนื่องจากครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก  นักเรียนยังขาดความพร้อมและทักษะในการ
เรียนรู้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (8  กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
โรงเรียน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้  ความสามารถเหมาะสมกับวัย 
และมีใจรักในการเรียนรู้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้น 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
3.  เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระ สูงขึ้น 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ  
3. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น 

 4.  กิจกรรมทีด่ำเนนิการ 
ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดหาส่ือและวัสดุ ใช้ประกอบการเรียน

การสอนครบท้ัง  8  กลุ่มสาระ 
ปีงบประมาณ 2565 นางวริศรา จิตรมงคลศรี 

2 จัดหาส่ือและวัสดุ เพื่อใช้ปรับปรุง
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

ปีงบประมาณ 2565 นางวริศรา จิตรมงคลศรี 

3 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 นางวริศรา จิตรมงคลศรี 
4 ครูจัดทำนวัตกรรม/ส่ือใช้ประกอบการ

เรียนการสอนครบท้ัง  8  กลุ่มสาระ 
ปีงบประมาณ 2565 ครูประจำช้ัน 

 
5. ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1 ขัน้การเตรยีม (Plan) 
    5.1.1 นำเสนอโครงการขออนุมัติ 
    5.1.2 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ  
    5.1.3 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

 
ก.ย. 256๔ 

 

 
นางวริศรา จิตรมงคลศรี 

  
 47,176 
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ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
              -สำรวจจำนวนนักเรียนท้ังหมด 
              -เสนองบประมาณตามรายหัว 
ได้แก่งบเรียนฟรี,งบปัจจัยพื้นฐาน,งบอุดหนุน 
เพื่อจัดหาส่ือและอุปกรณ์ 

 
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ (Do) 
    5.2.1 จัดหาวัสดุ ส่ืออุปกรณ์ 
    5.2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

นางวริศรา จิตรมงคลศรี 
  และคณะครูทุกคน 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
    5.3.1 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4 ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 
    5.4.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อ 
              ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาในปีต่อไป 

 
6. ทรพัยากรที่ตอ้งการ 

6.1  บุคลากร     
            -  คณะครูทกคน 
            -  นักเรียนทุกคน 

                6.2 งบประมาณ   งบประมาณรายหัวนักเรียน   จำนวน   47,176 บาท  

7.การตดิตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้นเฉล่ียรวม ร้อยละ 3 

การทดสอบระดับชาติ แบบวิเคราะห์คะแนนสอบ 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอ่านออก
เขียนได้ ร้อยละ 85 

การทดสอบระดับเขตพื้นท่ี แบบทดสอบ 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอ่านคล่อง 
ร้อยละ 85 

การทดสอบระดับเขตพื้นท่ี แบบทดสอบ 

4. นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-6 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy) ร้อยละ 85 

ผลงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน 

ผลงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน 
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ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
5. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดหา
และผลิตส่ือการเรียนรู้ในระดับดี  

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
1.  ผู้เรียนทุกคนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระ สูงขึ้น 
2.  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ  
3.  ผู้เรียนทุกคนมีผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น 

 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือต่างๆ เพื่อใช้เตรียมเป็นส่ือในกี่จัดเรียน
การสอนทำให้ครูลดเวลาบางขั้นตอนในการจัดทำส่ือการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test: RT) ในปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินเพิ่มขึน้จากปกีารศึกษา 2563 ร้อยละ 2.44  รวมท้ังผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินเพิ่มข้ึนจากปกีารศึกษา 2563 ร้อย
ละ 0.38 แต่ผลการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2564 มีผลการ
ประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 23.03 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 256๔ O-net ลดลง
จากปีการศึกษา 2563 จึงควรหาแนวทางในการพัฒนาในส่วนนี้ในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่มีการระบาด
ของ Covid-19 ทำให้นักเรียนได้เรียนแบบ on hand คือ นักเรียนเอางานกลับไปทำท่ีบ้าน ทำให้ผลการศึกษา
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นในเพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ทบทวนบทเรียนของชั้นก่อนหน้า และใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีการจัด
กรรมซ่อมเสริมช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

                           ผู้รายงาน 

         นางวริศรา จิตมงคลศรี 
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3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกค รองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และพัฒนา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด

ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553  ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เพื่อประกันคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1  เพื่อให้สถานศึกษาได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อจัดทำและดำเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3  เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
            3.1 โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.2 โรงเรียนจัดทำและดำเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3  โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา    

4.  กจิกรรมดำเนนิการ 
ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ร่วมกำหนดเป้าหมายคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้อง
กันมาตรฐานการศึกษา และบริบท
ของชุมชน 

พ.ค. 2564 คณะครูทุกคน 
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2 จัดทำรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติท้ัง RT NT และ 
O-net 

พ.ค. 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ 

3 จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

พ.ค. 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ 

๔ จัดทำรายงาน SAR สถานศึกษา เม.ย. 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ 
 
5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
      5.1.1  นำเสนอโครงการขออนุมัติ 
      5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
      5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

 
  ก.ย.  2564 
 

 
นางสาวนิดาวรรณ 
เพียสุพรรณ 
 
  

     
2,000 
บาท 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ (Do) 
      5.2.1  กำหนด มตฐ.สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับของกระทรวง 15 มตฐ. 
      5.2.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบตาม มตฐ. 
      5.2.3  แฟ้มงานประกันคุณภาพภายใน 

 
 

พ.ค. 2564 
 

5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
      5.3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
      5.3.2  สรุปและรายงานผล(SAR) 
5.4  ขัน้แกไ้ข  พฒันา  ปรบัปรงุ (Action) 
      5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
                เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 

 
มิ.ย.   2565 

 
 
6. ทรพัยากรที่ตอ้งการ 
          6.1  บคุลากร  
                    -  คณะครูทุกคน 
                    -  นักเรียนทุกคน 
          6.2  งบประมาณ 
                    ค่ารายหัวนักเรียน    2,000 บาท 
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7.  การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นเฉล่ียรวม ร้อยละ 3 

การทดสอบระดับชาติ แบบวิเคราะห์คะแนนสอบ 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอ่านออกเขียนได้ 
ร้อยละ 85 

การทดสอบระดับเขต
พื้นท่ี 

แบบทดสอบ 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอ่านคล่อง ร้อย
ละ 85 

การทดสอบระดับเขต
พื้นท่ี 

แบบทดสอบ 

4. นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-6 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy) ร้อยละ 85 

การตรวจสอบผลงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 

แบบตรวจสอบผลงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 

5. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับดี  

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

   

8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
           8.1 โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
           8.2 โรงเรียนจัดทำและดำเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
           8.3  โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา    
                                             
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการคือสอบถามความพึ่งพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองร่วมท้ังเปิดโอกาส
ให้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการอสอนและใช้การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ในปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินเพิ่มข้ึนจากปกีารศึกษา 2563 ร้อย
ละ 2.44  รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2563 ร้อยละ 0.38 แต่ผลการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี
การศึกษา 2564 มีผลการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 23.03 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 256๔ O-net ลดลง
จากปีการศึกษา 2563 จึงควรหาแนวทางในการพัฒนาในส่วนนี้ในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่มีการระบาด
ของ Covid-19 ทำให้นักเรียนได้เรียนแบบ on hand คือ นักเรียนเอางานกลับไปทำท่ีบ้าน ทำให้ผลการศึกษา
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ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นในเพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ทบทวนบทเรียนของช้ันก่อนหน้า และมีการจัดกรรมซ่อมเสริมช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

 

                      ผู้รายงาน 

         นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ 
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4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู ้เรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
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4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวยุภาวดี ศรีขน 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
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ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 การจัดกิจกรรมการเรียน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
     แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นส่ิงท่ี ควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่ง     
     เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ได้รับการถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1  เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
            2.2  เพื่ออนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยจัดการศึกษา 
 2.3  เพื่อจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง   
3.  เป้าหมาย 
 3.1  แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
            3.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และมีส่วนช่วยในการจัดการศึกษา 
 3.3  สถานศึกษากับ ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดหาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และจัดหา

วิทยากรภายนอกให้ความรู้เพิ่มเติม 
ปีงบประมาณ 2565 นางสาวยุภาวดี ศรีขน 

2 จัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 นางสาวยุภาวดี ศรีขน 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
      5.1.1  นำเสนอโครงการขออนุมัติ 
      5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
      5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

 
ก.ย.  2564 
 

 
นางสาวยุภาวดี ศรีขน  

 
10,000 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ (Do) 
      5.2.1 กำหนดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆภายใน/
นอกสถานศึกษา 
      5.2.2 จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้าน/วิทยากรภายนอกช่วยจัดการศึกษา 
      5.2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
2565 
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ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
      5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
      5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 
5.4  ขัน้แกไ้ข  พฒันา  ปรบัปรงุ (Action) 
       5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 
                 ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ส้ิน
ปีงบประมาณ 

2565 

6. ทรพัยากรที่ตอ้งการ 
        6.1  บคุลากร 
                 -   คณะครูทุกคน 
                 -   ผู้ปกครอง ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน 
                 -   นักเรียนทุกคน 
        6.2  งบประมาณ 
                 - งบประมาณรายหัวนักเรียน  จำนวน   10,000   บาท 
        - งบสนับสนุนวิทยากรภายนอก (ถ้ามี) 
7.  การติดตามและประเมนิผล 

ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญหาท้องถิ่น แบบสำรวจ แบบสำรวจ 
2. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับดี  

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 8.1  แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
            8.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และมีส่วนช่วยในการจัดการศึกษา 
 8.3  สถานศึกษากับ ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมความเป็นไทย มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม และรู้คุณค่าและเห็นถึงความสำคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีที ่มีการระบาดของ 
Covid-19 ทำให้นักเรียนได้เรียนแบบ on hand ทำให้ไม่ได้มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเพิ่มพูนความรู้แก่
ผู้เรียน ดังนั้นในปีการศึกษาต่อไปควรมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เรียน และ 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้นักเรียนทดลองทำด้วยตนเอง 

 

นางสาวยุภาวดี ศรีขน 
                     ผู้รายงาน 
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5. โครงการจัดการเรียนรู้ สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู ้เรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
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2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน
ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุพรรษ ลุนมาตร 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
  
1.  หลกัการและเหตผุล 
 ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   
     ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์     
     การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษา    
     ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และได้ส่งเสริมให้ 
     สถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกำหนด           
     (การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโยบายดังกล่าว โรงเรียน    
     จึงได้จัดทำโครงการ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.2  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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 3.  เป้าหมาย 
            3.1  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            3.2  ผู้เรียนทุกคนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดหาอุปกรณ์ด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 นายสุพรรษ ลุนมาตร 
2 จัดหาพันธุ์พืช/ผัก ปีงบประมาณ 2565 นายสุพรรษ ลุนมาตร 
3 จัดหาพันธุ์ปลาและกบ พร้อมหัวอาหาร ปีงบประมาณ 2565 นายสุพรรษ ลุนมาตร 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
    5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
    5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

 
ก.ย. 2564 

 

นายสุพรรษ 
ลุนมาตร 
 
  
 
 

 
10,000   

 
 

 
   

 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 
    5.2.1  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
    5.2.2  ดำเนินการตามกิจกรรม 
            -เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจพอเพียง เล้ียงตัวได้ (ปลูก
พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ และเล้ียงปลาและกบ) 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

2565 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

2565 
5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1 รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป      

ก.ย. 2565 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
             6.1   บุคลากร         
                             -   คณะครูทุกคน 
                             -   นักเรียน    
                             -   ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  
             6.2   งบประมาณ  งบประมาณรายหัวนักเรียน    10,000   บาท 
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7.  การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบสำรวจ, 
แบบสอบถาม 

แบบสำรวจ, 
แบบสอบถาม 

2. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดการเรียนรู้ 
สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี  

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
             8.1  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             8.2  ผู้เรียนทุกคนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
                                                    

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม มีภูมิคุ้นกันตนเอง รู้ทันโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เป็นปีที ่มีการระบาดของ 
Covid-19 ทำให้นักเรียนได้เรียนแบบ on hand ทำให้ไม่ได้มีฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น
ในปีการศึกษาต่อไปควรให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

              ผู้รายงาน 

นายสุพรรษ ลุนมาตร 
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5.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปก ครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางวัฒนา   แก้วกัลยา 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
   
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในช่วงสิ้นปีการศึกษาซึ่ง
เป็นการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนได้รับคำปรึกษาและการแนะแนวของครูแก่นักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และจัดทุนการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน       
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 2.1   เพื่อให้นักเรียนได้รับคำปรึกษาและการแนะแนวจากครูในโอกาสท่ีจบการศึกษา 
            2.2   เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียน 
            2.3   เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1   นักเรียนท่ีจบการศึกษาทุกคนได้รับคำปรึกษาและคำแนะแนวทางในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
           3.2   นักเรียนทุกคนมีขวัญกำลังใจในการเรียนท่ีสูงขึ้น 
           3.3   การดำเนินงานขององค์กร บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขน นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส้ินปีการศึกษา 2564 นางสาวสุดธิกานต์ สุดชา 

2 ให้โอวาทโดยผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็น
กำลังใจให้นักเรียนในการออกไปเติบโตท่ีรั้ว
โรงเรียนใหม ่

ส้ินปีการศึกษา 2564 นางวัฒนา แก้วกัลยา 

3 การกล่าวอำลาโรงเรียนของตัวแทนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ส้ินปีการศึกษา 2564 นางวัฒนา แก้วกัลยา 

4 ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันของคณะครู
และนักเรียน 

ส้ินปีการศึกษา 2564 นางวัฒนา แก้วกัลยา 
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5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
     5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ      

ก.ย. 256๔ 
 

นางวัฒนา แก้วกัยา 
 
  

๘,๐๐๐ 
บาท 
 
 

  
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 
     5.2.1    ดำเนินการตามกิจกรรม 

ส้ินปีการศึกษา 
256๔ 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

ส้ินปีการศึกษา 
256๔ 

5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล    
               เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปี    
              ต่อไป      

ส้ินปีการศึกษา 
256๔ 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
 6.1  งบประมาณ   จากกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  

              6.2   บุคลากร 
            -  ผู้บริหารสถานศึกษา   
            -  คณะครูทุกคน 
   -  นักเรียน   

7.  การวดัผล/ประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 

1. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อโครงการปัจฉิมนิเทศใน
ระดับดี  

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

    8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
8.1   นักเรียนท่ีจบการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อ 

           8.2   นักเรียนทุกคนมีขวัญกำลังใจในการเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
           8.3   การดำเนินงานขององค์กร บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการนักเรียนที ่เร ียนจบมีขวัญกำลังใจในการไปศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษา และแสดงให้เห็นถึงความรักในสถานศึกษาของนักเรียน รวมถึงความรักระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง มี
ทักษะการใช้ชีวิต 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ  เปิดโอกาสนให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 กล่าว
ความรู้สึกต่อโรงเรียน คณะครู และรุ่นน้อง และคณะครูกล่าวความรู้สึกและให้โอวาสแก่นักเรียน และให้รุ่น
น้องกล่าวความรู้สึกต่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ -  

 

            ผู้รายงาน 

         นางวัฒนา แก้วกัลยา 
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6. โครงการบริหารอัตรากำลังเพื่อพัฒนาการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที ่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมี 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 
ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประ ชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.4  
   มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.4  
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โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน  

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี มีพันธกิจสำคัญด้านหนึ่งคือ การพัฒนาครูและ บุคลการทางการศึกษาให้มี
ทักษะด้านการใช้ เทคโนโยลี นวัตกรรม และวิธีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาวิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ มุ่งเน้นการรวมพลัง การแลกเปล่ียน ร่วมแก้ปัญหา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูประจำการ 7 
คน แต่โรงเรียนบ้านเหล่านาดียังขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สำหรับสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านดนตรี – นาฏศิลป์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดจ้างครูอัตราจ้างท่ีมีความรู้ความสามารถด้านสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านดนตรี – นาฏศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง
อย่างเต็มท่ีในด้านดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
 2.๒ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และดนตรี - นาฏศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

สถานศึกษามีบุคลากรที ่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษาฯ และดนตรี -นาฏศิลป์ 
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 

3.1 ด้านคุณภาพ 
นักเร ียนและผู ้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษารายว ิชาสังคมศึกษา ฯ 

ประวัติศาสตร์ และดนตรี-นาฏศิลป์ 
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4.  กจิกรรมดำเนนิการ 
ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จ้างครูช่ัวคราวที่มีความสามารถด้านดนตรี 

– นาฏศิลป์ 
ปีงบประมาณ 2565 นางเตือนตา แซงบุญเรือง 

2 ประเมิน นิเทศ ติดตามผล 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
     5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ      

ก.ย. 256๔ 
 

นางเตือนตา แซงบุญ
เรือง 
  

90,000   
 
 

  
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 
     5.2.1    ดำเนินการตามกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล    
               เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปี    
              ต่อไป      

ก.ย. 2565 
 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
 6.1  งบประมาณ   งบประมาณรายหัวนักเรียน  90,000  บาท  

7.  การวดัผล/ประเมนิผล 

ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชา
สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ และดนตรี-นาฏศิลป์ เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 

การคำนวณอัตรากำลัง
บุคลากร 

แบบรายงานอัตรากำลัง
บุคลากร 

2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาวิชาสังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์
ในระดับดีมาก 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
๑. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรายวิชาสังคมฯ 

ประวัติศาสตร์ และดนตรี - นาฏศิลป์ 
2. โรงเรียนมีครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการบริหารหารจัดการศึกษา 

 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการนักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ได้ลงมือปฏิบัติ ท้ังใน
คาบเรียน และช่วงพักเท่ียง 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ  ควรจัดตั้งชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ เพื่อต้ังวงรำ และนักเรียน
อาจหารายได้เพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองจากด้านนี้ได้ 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ  ควรซื้อเครื่องดนตรีเพิ่ม เช่น ขลุ่ย 

 

              ผู้รายงาน 

         นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
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7. โครงการนิเทศภายใน 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที ่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
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ผู้รับผิดชอบ   นางกิตติพร ภูตะโชติ 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
   
1.  หลกัการและเหตผุล 
 การนิเทศภายใน เป็นการกำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน     
     ประจำ  ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าของงาน และช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน   
     ของบุคลากร  ดังนั้นการนิเทศภายใน จึงควรปฏิบัติอย่าสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง  ซึ่งการนิเทศสามารถ     
     ดำเนินการได้ท้ังระหว่างผู้บริหาร กับครูสายผู้สอน และครูสายผู้สอนด้วยกันเอง  
2.  วตัถุประสงคข์องโครงการ  

 2.1   เพื่อกำกับ ติดตาม และช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
            2.2   เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
            2.3   เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เปา้หมาย 

3.1   ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ได้รบัการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
           3.2   บุคลากรในหน่วยงาน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
           3.3   การดำเนินงานขององค์กร บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดทำเอกสารประเมินตนเองให้คณะครู ปีงบประมาณ 2565 นางกิตติพร ภูตะโชติ 
2 สรุปและรวบรวมเพื่อรายงานผลการ

ประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ 2565 นางกิตติพร ภูตะโชติ 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
     5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ      

ก.ย. 256๔ 
 

นางกิตติพร ภูตะโชติ 
  

2,000   
 
 

  
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 
     5.2.1    ดำเนินการตามกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 
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ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล    
               เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปี    
              ต่อไป      

ก.ย. 2565 
 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
 6.1  งบประมาณ   งบประมาณรายหัวนักเรียน  2,000  บาท  

              6.2   บุคลากร 
            -  ผู้บริหารสถานศึกษา   
            -  คณะครูทุกคน 

7.  การวดัผล/ประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 

1. คณะครูมีการประเมินตนเอง และนำผลการ
ประเมินไปพฒันาตนเอง 

แบบประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง,ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 

8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
8.1   ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ได้รบัการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

           8.2   บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน มีขวญักำลังใจในการปฏิบัติงาน 
           8.3   การดำเนินงานขององค์กร บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ คณะครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกันและกัน ทำให้ได้มีการ
พัฒนาการสอนอยู่เสมอ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ความมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกวัน แบบไม่เป็น
ทางการ แต่เป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิด 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ -  

 

            ผู้รายงาน 

         นางกิตติพร ภูตะโชติ 
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8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู ้เรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน    

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 – 1.4  
  มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.3 – 2.4 
  มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1 – 3.5  
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางกิตติพร ภูตะโชติ 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1. หลกัการและเหตผุล 
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียน

มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู ้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็น
หลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของ
ผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
และเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการ
ทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้ งเมื่อสังคมมส่ิีง
หนึ่งส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ 
และพร้อมท่ีจะนำประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น  โรงเรียนบ้านเหล่านาดีจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
2. วัตถปุระสงคข์องโครงการ  

2.1  เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
3.  เป้าหมาย 
              3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

               3.1.1  ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             

   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               3.2.1  ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

และสามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
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4.  กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรมสำคัญ 
ระยะเวลาการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวบรวมหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และนำมาจัดทำหลักสูตรสถาน 

พ.ค. 2565 นางกิตติพร ภูตะโชติ 
นางยุภาวดี ศรีขน  
และคณะครูทุกคน 

2 จัดทำแบบประเมินหลักสูตร ส้ินปีการศึกษา 
2564 

นางกิตติพร ภูตะโชติ 
นางยุภาวดี ศรีขน  

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

5.1 ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
         5.1.1  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
         5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 
5.2 ขัน้ดำเนนิการ (Do) 
         5.2.1  วิเคราะห์หลักสูตรจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา นำ
ผลมาปรับและพัฒนาสำหรับปีการศึกษาต่อไป                 
5.3 ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
         5.3.1  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
         5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4 ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรบัปรงุ (Action) 
         5.4.1  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
                   เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ก.ย. 
 256๔ 

 
 

พ.ค. 2565 
 

 
ปีการศึกษา

2565 
 

ส้ินปกีารศึกษา 
2564 

 
นางกิตติพร ภูตะโชติ 
นางยุภาวดี ศรีขน  
และคณะครูทุกคน 
 
 
 

 
6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
                1.  ทรพัยากรบุคคล       คณะครู และนักเรียนทุกคน 
                2.  งบประมาณ   เงินอุดหนนุรายหวันักเรียน    2,000   บาท 
7. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ วธิกีารวดั เครือ่งมอื 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 
80 มีคะแนนระดับดีขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
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ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ วธิกีารวดั เครือ่งมอื 
2. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ RT, NT และ O-net มีค่าเฉล่ียสูงขึ้น
จากเดิมร้อยละ 3  

ผลการทดสอบ RT, NT และ 
O-net 

แบบทดสอบ RT, NT และ 
O-net 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสุขและความ
พึงพอใจในการมาโรงเรียน 

สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

4. ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล             

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

 
8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

   1.  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล          
 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการคือ มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตทุกปี โดยนำผลการดำเนินงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มาพัฒนาปรับปรุง และได้เปิดโอการให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อได้หลักสูตร
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและตรงตามความต้องการของชุมชน  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ  เมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลัดสูตรแล้ว 
และเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรแล้ว ควรมีการประชุมคณะครูอีกรอบ
เพื่อให้คณะครูทุกคนมีความเข้าใจต่อหลักสูตร 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาหลักสูตร 

 

            ผู้รายงาน 

         นางกิตติพร ภูตะโชติ 
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10. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็นนวัตกร รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน  

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
จัดการศึกษา 

3. พัฒนาผู ้บร ิหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.4  
   มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.4  
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โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน  

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี มีพันธกิจสำคัญด้านหนึ่งคือ การพัฒนาครูและ บุคลการทางการศึกษาให้ มี
ทักษะด้านการใช้ เทคโนโยลี นวัตกรรม และวิธีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาวิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ มุ่งเน้นการรวมพลัง การแลกเปล่ียน ร่วมแก้ปัญหา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
 ๒.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 ครูได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการ PLC คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2 ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 
3.1.3 ครูใช้การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.4 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ด้านคุณภาพ 
3.2.1. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในระดับดี 

4. กิจกรรมสำคัญ 
ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 กิจกรรม PlC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ปีงบประมาณ 2565 นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
4 ชุมชนสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 นายอุทิน พลมุข 
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5. ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ    
 6.1   บุคลากร   คณะครู และนักเรียนทุกคน 
          6.2   งบประมาณ   งบประมาณรายหัว    22,848 บาท 
7. การประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. ครูได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการ PLC  คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ประเมินจากการร่วม
กิจกรรม 

เอกสารประกอบการ PLC 

2. ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยเทอมละ 
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 

การเข้าร่วมการอบรม คาส่ัง/รายงานราชการ 

3. ครูใช้การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อย
ละ 100 

การนิเทศช้ันเรียน แบบนิเทศช้ันเรียน 

4. ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทาวิจัยในช้ันเรียน วิจัยในช้ันเรียน แบบหน้าเดียว 
5. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรในระดับดี 

การประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1 ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
         5.1.1  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
         5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินการ 
5.2 ขัน้ดำเนนิการ (Do) 
         5.2.1  ดำเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม 
                 -วางแผนบันทึกเสนอกิจกรรม
ต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
5.3 ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
         5.3.1  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
         5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4 ขัน้แกไ้ข  ปรบัปรงุ พฒันา (Action) 
         5.4.1  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
         5.4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

ก.ย. 
 256๔ 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 
 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
2565 

ส้ิน
ปีงบประมาณ 

2565 

นางเตือนตา แซงบุญ
เรือง 

22,848 
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8. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
7.1 ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
7.2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการร่วมกัน PLC อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถนำข้อเสนอแนะของคุณครูท่านอื่นไปประยุกต์ 
ปรับปรุงใช้ในการสอนได้ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของคณะครูมีบางข้อท่ีต้องปรับปรุง 
เช่น เรื่องการประสานงาน การแจกแจงงานอย่างเป็นสัดส่วนในกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

                                 ผู้รายงาน 

         นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
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11. โครงการพัฒนาระบบงานการเงินโรงเรียน  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. พัฒนาผู ้บร ิหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.1 – 2.2 
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางวริศรา จิตรมงคลศรี 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
                ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546  มาตรา 35 
กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  กำหนดให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาให้
โรงเรียนดำเนินการ งานการเงินเป็นงานที่ สำคัญของโรงเรียนถ้ามีการผิดพลาดหรือไม่เป็นปัจจุบัน จะทำให้
เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อหน่วยงาน  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  จำเป็นต้องจัดทำบัญชีด้านงบประมาณ 
ระบบบัญชีการเงิน ให้เป็นปัจจุบัน  ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้  
2.  วัตถุประสงค์ 
           2.1   เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      2.2   เพื่อความถูกต้องเป็นปัจจุบันของการจัดทำบัญชีด้านงบประมาณ ระบบงานการเงิน 
      2.3   เพื่อจัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.  เป้าหมาย 
           3.1   การบริหารจัดการศึกษาการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      3.2   การจัดทำบัญชีงบประมาณการเงินถูกต้องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน 
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      3.3   การจัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ  

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดหาเอกสาร/แฟ้มงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2565 นางวริศรา จิตมงคลศรี 

 
5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
     5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 
             -เข้ารับการอบรมด้านการเงิน 
             -จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
             -ทะเบียน/บัญชี/แฟ้มงาน อื่นๆ 

ก.ย. 2564 
 
 
 

นางวริศรา จิตรมงคล
ศรี 
 
  
 

2,270  
 

  
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 
     5.2.1  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     5.2.2  ดำเนินการตามกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ
๒๕๖๕ 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป      

ส้ินปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
            6.1   บคุลากร 
                        -  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
            6.2   งบประมาณ   
              -  ได้จาก เงินอุดหนุน   2,270 บาท 
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7.  การวดัผล/ประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับดีมาก 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

2. สถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ
ประจำปีแบบมีส่วนร่วมในระดับดีมาก 

การประชุม รายงานการประชุม 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
           8.1   การบริหารจัดการศึกษาการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      8.2   การจัดทำบัญชีงบประมาณการเงินถูกต้องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน 
      8.3   การจัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้            

        
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้คำแนะนำ
ปรับปรุงในการดำเดินการหลายประเด็น จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

 
       ผู้รายงาน 
นางวริศรา จิตรมงคลศรี 
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12. โครงการพัฒนาระบบงานการพัสดุโรงเรียน  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1  
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. พัฒนาผู ้บร ิหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.1 – 2.2 
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพิมพ์ผกา พลสงคราม 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
                ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546  มาตรา 35 
กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  มีอำนาจในการปกครอง  ดูแลบำรุงรักษา ใช้  และจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  ท้ังท่ีเป็นราชพัสดุ และทรัพย์สินอื่น งานพัสดุเป็นงานท่ี สำคัญของ
โรงเรียนถ้ามีการผิดพลาดหรือไม่เป็นปัจจุบัน จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อหน่วยงาน  โรงเรียน
บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่  194  จำเป็นต้องจัดทำทะเบียนและการดำเนินการตามระเบียบพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน เป็นระบบ  ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้  
2.  วัตถุประสงค์ 
           2.1   เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการพัสดุทันต่อเหตุการณ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

      2.2   เพื่อความถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบันของการดำเนินงานพัสดุ 
      2.3   เพื่อจัดระบบการเบิกจ่ายพัสดุไปใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

3.  เป้าหมาย 
           3.1   การบริหารจัดการศึกษาการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      3.2   การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  
      3.3   เพื่อจัดระบบการเบิกจ่ายพัสดุ/การลงทะเบียนถูกต้องตามความเป็นจริงตรวจสอบได้ 

4.  กจิกรรมดำเนนิการ 
ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดหาเอกสาร/แฟ้มงานด้าน

การเงิน 
ปีงบประมาณ 2565 นางสาวพิมพ์ผกา พลสงคราม 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
     5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 
             - เข้ารับการอบรมด้านการพัสดุ 
             - เตรียมแฟ้มงาน/ทะเบียนวัสดุ 
             - การเก็บบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ 

 
ก.ย. 256๔ 

 
 
 

 
นางสาวพิมพ์ผกา พล
สงคราม 
  
 

 
2,300 
 

  
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 
     5.2.1  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     5.2.2  ดำเนินการตามกิจกรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ      
               แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป      

ส้ินปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
งบประมาณ  
   -  ได้จาก เงินอุดหนุน   2,300  บาท 

7.  การวดัผล/ประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. บัญชีดำเนินการพัสดุ บัญชีดำเนินการพัสดุ บัญชีดำเนินการพัสดุ 
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2. สถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ
ประจำปีแบบมีส่วนร่วมในระดับดีมาก 

การประชุม รายงานการประชุม 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
           8.1   การบริหารจัดการศึกษาการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      8.2   การทำงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน 
      8.3   เพื่อจัดระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ถูกต้องตามความเป็นจริงตรวจสอบได้      

 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ มีการจัดทำพัสดุท่ีเป็นปัจจุบัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ควรมีการชี้แจงต่อคณะครูทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้
รับทราบร่วมกัน 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ -  

 

                                 ผู้รายงาน 

         นายธวัชชัย สุทธิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

13. โครงการปรบัปรงุภมูทิัศนภ์ายในสถานศกึษา 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

1. ดา้นความปลอดภยั 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟื้นฟูด้านความปลอดภัยให้กับ

ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำ 

2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี มี
บรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
2. ส่งเสริมและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัด

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ร่มรื่น น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.2, 2.5  
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นายอุทิน พลมุข 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  4  มาตรา  24 ( 5 )  ได้กล่าวถึงการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อเฟื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และมีความ
รอบรู้  ซึ่งการจัดภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน เป็นการช่วยเสริมความสามารถ พัฒนาจิตใจ
ของผู้เรียนให้เกิดความอบอุ่นสบายใจรักโรงเรียน รักห้องเรียน มีจิตคติดีต่อโรงเรียนและส่งผลให้การเรียนการ
สอนประสบผลสำเร็จในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1  เพื่อปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
            2.2  เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.3  เพื่อพัฒนาโครงสร้าง กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
            3.2  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.3  โครงสร้างอาคาร กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดหาไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2565 นายอุทิน พลมุข 
2 หาวัสดุ อุปกรณ์การทำงาน 
3 จัดหา/ปรับปรุงป้ายสวนหย่อมต่าง ๆ 
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน เช่น 

ตัดหญ้า 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.4 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

ก.ย.  2562 
 

นายอุทิน พลมุข 
 
 
 
 
 

10,770 
 
 
 
 
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 
     5.2.1  สำรวจความบกพร่องของอาคารสถานท่ี 
     5.2.2  เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
     5.2.3  ดำเนินการตามโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

256๔ 

5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ส้ินปีงบประมาณ
256๔ 
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6. ทรพัยากรที่ตอ้งการ 
6.1  งบประมาณ   งบประมาณรายหัว  10,770 บาท 

      6.2   บุคลากร 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา  และชุมชน  
            -  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  นักการภารโรง 
7.  การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความสำรวจ
ความพึงพอใจของนักเรียน 

8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
             8.1  ภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพฒันาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
             8.2  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
             8.3  โครงสร้างอาคาร กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ ภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพฒันาให้สะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม อยู่เสมอ และเป็นการสร้างความภัยให้นักเรียนจากสัตว์มีพิษ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ควรจัดทำส่วนหย่อม และส่วนสมุนไพร เพื่อให้นักเรียนได้
พักผ่อนและมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ -  

 

                                 ผู้รายงาน 

                   นายอุทิน  พลมุข 
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14.  โครงการบำรงุรกัษาและพฒันาอาคารสถานที่ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

1. ดา้นความปลอดภยั 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟื้นฟูด้านความปลอดภัยให้กับ

ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำ 

2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี มี
บรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
2. ส่งเสริมและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัด

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ร่มรื่น น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.2, 2.5  
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นายสุพรรษ ลุนมาตร 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  4  มาตรา  24 ( 5 )  ได้กล่าวถึงการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อเฟื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสถานที่ละเล่นออก
กำลังกาย ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัย และเป็นการจัดภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่า
เรียน เป็นการช่วยเสริมความสามารถทางกาย และพัฒนาจิตใจของผู้เรียน ให้เกิดความอบอุ่นสบายใจกล้า
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แสดงออก  มีเจตคติดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2. วัตถปุระสงคข์องโครงการ 
 2.1  เพื่อปรับปรุง พัฒนาสนามเด็กเล่นในบริเวณพื้นท่ีภายในโรงเรียน 
            2.2  เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.3  เพื่อพัฒนาโครงสร้าง กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  มีสนามเด็กเล่นในบริเวณพื้นท่ีภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพฒันา 
            3.2  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.3  บริเวณโรงเรียน มีพื้นท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบท่ีชำรุด 
ปีงบประมาณ 2565 นายสุพรรษ ลุนมาตร 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
3 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.4 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

ก.ย. 2564 
 

นายสุพรรษ ลุนมาตร 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 
     5.2.1  สำรวจความบกพร่องของอาคาร
สถานท่ี/สาธาณูปโภค 
     5.2.2  เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
     5.2.3  ดำเนินการตามโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

256๔ 

5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
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ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ส้ินปีงบประมาณ 
256๔ 

6. ทรพัยากรที่ตอ้งการ 
6.1  งบประมาณ   งบประมาณรายหัว  11,000 บาท 

      6.2   บุคลากร 
  -  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา   
                     -  นักเรียนทุกคน 

7.  การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความสำรวจ

ความพึงพอใจของนักเรียน 
 
8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 8.1  สนามเด็กเล่นในบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในสภาพมั่นคง
ปลอดภัย 
            8.2  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 8.3  บริเวณโรงเรียน มีพื้นท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ บริเวณภายในและภายนอกอาคารได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซมอยู่
เสมอ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ - 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ -  
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15. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1  
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. พัฒนาผู ้บร ิหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มฐ.ท่ี 2 ตบช.ท่ี 2.1 – 2.2, 2.6 
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางวริศรา จิตรมงคลศรี 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งยังมีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน  รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใน
โรงเรียน ตลอดจนความก้าวหน้าของโลกาภิวัตน์ ถ้าหากโรงเรียนขาดซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย การ
ดำเนินการต่างๆในโรงเรียนก็จะล้าหลัง  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในโรงเรียนให้เป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย ง่ายต่อการนำไปใช้ในการบริหาร
จัดการ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโรงเรียน  
2.  วัตถุประสงค์ 
              2.1   เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
              2.2   เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              2.3   เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
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3.  เป้าหมาย 
              3.1   ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการสืบค้น 
              3.2   สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              3.3   สามารถนำผลการประเมินคุณภาพ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 หาวัสดุจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

ให้เป็นปัจจุบัน 
ปีงบประมาณ 2565 นางวริศรา จิตรมงคลศรี 

5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.4 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 
           -ลงฐานข้อมูลโรงเรียนทุกประเภท 
           -จัดหาอุปกรณ์คอมฯท่ีทันสมัย 

ก.ย. 2564 
 

นางวริศรา จิตรมงคล
ศรี 

 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 
     5.2.1  สำรวจความบกพร่องข้อมูล
สารสนเทศ 
     5.2.2  เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
     5.2.3  ดำเนินการตามโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

2565 

5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ส้ินปีงบประมาณ
2565 

 
6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
             6.1   บุคลากร 
                          -   คณะครูทุกคน 
                          -   นักเรียนทุกคน 
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             6.2   งบประมาณ 
                          -   งบประมาณรายหัวนักเรียน   2,000   บาท 
7.  การติดตาม ประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน สอบถาม, ตรวจสอบ  แบบสอบถาม,เว็บระบบ

สารสนเทศทางๆ 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
              8.1   ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการสืบค้น 
              8.2   สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              8.3   สามารถนำผลการประเมินคุณภาพ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
      
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนได้จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้  
  ๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ควรจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
เนื่องจากท่ีมียังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ความติดตั้งโปรเจ็คเตอร์ หรือ ทีวีในห้องคอมเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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16.  โครงการจัดกจิกรรมวนัสำคญั 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

นโยบายที ่3. ด้านคณุภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่3 ดา้นคณุภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 

ศตวรรษ ท่ี 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 (6) 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.2 (1 - 4) 
   มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1  
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 

        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.  2542  หมวดที่  4  มาตรา  22,23 และ  24  ได้
กล่าวถึงแนวการศึกษานั้นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และ
เต็มศักยภาพ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติจริง ให้ทำได้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  ทั้งนี ้โรงเรียนได้คำนึงถึง
ความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวันสำคัญของชาติ  และพุทธศาสนา  เพื่อการดำรงรักษา  สืบสาน
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วัฒนธรรมประเพณี  ตลอดทั้งศีลธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดเป็นมรดกธรรม  มรดกไทย  และมรดกโลก    
และทางโรงเรียนได้มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติต้ังแต่การเริ่มต้น  
จนสิ้นสุดกิจกรรมในวันสำคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  ทำให้ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด  จนสามารถนำความรู้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
2.  วตัถุประสงค ์

2.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในวนัสำคัญต่างๆ  
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา/แกนกลาง 

          2.3  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก และรู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของวันสำคัญต่างๆ 
3.  เป้าหมาย 

3.1   ผู้เรียนได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ  
3.2   ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา/แกนกลาง 

          3.3   ผู้เรียนตระหนัก และรู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีของวนัสำคัญต่างๆ 

4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ /

พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางประเพณี
ไทย/สากล 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
 

2 หาวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ในวัน
สำคัญต่าง ๆ 

 
 5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน  

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.2 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.3 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

ก.ย. 2565 
 

นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
 
 

5,000 
 
 
 
 5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 

     5.2.1  วางแผนการจัดกิจกรรม 
     5.2.2  เสนอกิจกรรมผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
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ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ก.ย. 2565 
 

 
6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
             6.1  งบประมาณ 
     -  งบประมาณรายหัวนักเรียน   5,000 บาท 
             6.2  บคุลากร 
                         -   คณะครูทุกคน  
                         -   นักเรียนทุกคน 

7.  การตดิตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม คุณลักษณะท่ี
ดีของพลเมืองไทย คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเมินจากดำเนินกิจกรรม แบบเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั        
8.1   ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ  
8.2   ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา/แกนกลาง 

          8.3   ผู้เรียนทุกคนตระหนัก และรู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของวนัสำคัญต่าง ๆ 

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมความเป็นไทย มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ควรมีการจัดกิจกรรมเม่ือถึงวันสำคัญต่างๆ  
 
                  ผู้รายงาน 
                        นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
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7. โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ. 

นโยบายที่ 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 (6) 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.2 (1 - 4) 
   มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1  
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 1  มาตรา 7  ได้กำหนดจุดมุ่งหมายในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มุ่งปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.  2542  และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 6  และตัวบ่งช้ีท่ี  6  ของ สมศ. ได้กำหนดให้
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ  ต่ออาชีพสุจริต 
ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 
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2. วัตถปุระสงคข์องโครงการ 
          2.1  เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้วิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 

              2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีได้ 
              2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทำงานอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3.  เป้าหมาย 

          3.1  ผู้เรียน สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
              3.2   ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีได้ 
              3.3   ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั 
ระยะเวลาการ

ดำเนนิการ 
ผูร้บัผดิชอบ 

1 คัดเลือกผู้นำนักเรียน/กรรมการนักเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
 

2 จัดสภานักเรียนแบ่งงานตามภารงานท่ี
รับผิดชอบ (งานความสะอาดเขตสี งาน
สุขอนามัยนักเรียน งานปกครองนักเรียน 
เสียงตามสาย ดูแลเข้าแถวหน้าเสาธง) 

3 จัดประชุมสภานักเรียนภาคเรียนละไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำงานเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

 
5.ขัน้ตอนการดำเนนิงาน  

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.4 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 
 

ก.ย. 2565 
 

นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 

     5.2.1  เลือกตั้งประธานนักเรียน 
     5.2.2  แต่งต้ังสภานักเรียน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
     5.2.3. แบ่งภารงานให้นักเรียน
รับผิดชอบ 
5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ส้ินงบประมาณ 
2565 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
6.1  งบประมาณ   

         -  งบประมาณรายหัวนักเรียน   1,000 บาท 
6.2  บุคลากร 

                               -  คณะครูทุกคน     
                               -  นักเรียนทุกคน 
7.   การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
คุณลักษณะท่ีดีของพลเมืองไทย คิดเป็นร้อยละ 
100 

ประเมินจากดำเนินกิจกรรม แบบเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
                8.1  ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 

                    8.2   ผู้เรียนทุกคนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีได้ 
                    8.3   ผู้เรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สรปุในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี ้
  1. จุดเด่นของโครงการ นักเรียนได้เรียนรู้ประชาธิไตยจากการเลือกต้ังประธานนักเรียน รู้จัก
ยอมรับเสียงส่วนมาก รับฟังความเห็นของผู้อื่น รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น และรักษาสิทธิของตนเอง 

  ๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ควรพูดถึงประชาธปิไตยและส่งเสริมประชาธิปไตยอย่าง
สม่ำเสมอ  

                  ผู้รายงาน 
                        นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
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18. โครงการสง่เสรมิสขุภาพนกัเรยีน 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

1. ดา้นความปลอดภยั 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ี
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟื้นฟูด้านความปลอดภัยให้กับ

ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำ 

2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี มี
บรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
2. ส่งเสริมและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัด

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ร่มรื่น น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.2 (4) 
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดไว้ว่า สุขภาพเป็นสิทธิพื ้นฐานของ
มนุษย์ ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพแขง็แรง  
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
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ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เจตนารมณ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ยังต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตเข้มแข็ง  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของสุขภาพให้แข็งแรง 
2.2 เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักดูแล และรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองได้อย่างถูกต้อง 

          2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสถานพยาบาลอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเจ็บป่วย  
3.  เป้าหมาย 
             3.1   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของสุขภาพให้แข็งแรง 
             3.2   ผู้เรียนรู้จักดูแล และรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองได้อย่างถูกต้อง 
             3.3   ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเจ็บป่วย  
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั 
ระยะเวลาการ

ดำเนนิการ 
ผูร้บัผดิชอบ 

1 ติดตามกำกับน้ำหนักส่วนสูงเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
2 บริการ รับรอง ให้ความสะดวกบุคลากร

ภายนอกท่ีมาให้บริการด้านสุขภาพนักเรียน 
3 นำนักเรียน อย. น้อย อสม.น้อย เข้าร่วม

อบรม สัมมนาตามโครงการ 
4 จัด ตกแต่งห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะและ

จัดหาเวชภัณฑ์ยาให้พอเพียง 
 
  5. ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.4 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

ก.ย. 2564 
 

นางเตือนตา แซงบุญ
เรือง 

 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 
     5.2.1  จัดทำตารางข้อมูลกำกับสุขภาพ 
     5.2.2  สำรวจห้องพยาบาล/เวชภัณฑ์ยา 
     5.2.3  เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
     5.2.4  ดำเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

 
ส้ินปีงบประมาณ 

2565 
 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
      6.1  งบประมาณ  

   -  งบประมาณรายหัว   2,000   บาท             
      6.2  บคุลากร 
                -   คณะครูทุกคน 
                -   นักเรียนทุกคน 

       7.   การตดิตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพท่ีดีคิด
เป็นร้อยละ 90 

- กิจกรรมแปรงฟัน 
- วัดส่วนสูง น้าหนัก 
- กิจกรรมกีฬา 

- แบบบันทึกกิจกรรม (โรงเรียน) 
- แบบวัดส่วนสูง น้ำหนัก 
- ทะเบียนยืมอุปกรณ์กีฬา 

      
        8.  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

        8.1   ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของสุขภาพให้แข็งแรง 
        8.2   ผู้เรียนทุกคนรู้จักดูแล และรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองได้อย่างถูกต้อง 
        8.3   ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเจ็บป่วย  

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการใส่ใจสุขภาพของนักเรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนใส่ใจสุขภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

  ๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ควรจัดใหม้ีห้องพยาบาล  
 
 
                  ผู้รายงาน 
                        นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
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19. โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

3. ดา้นคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่3 ดา้นคณุภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 

ศตวรรษ ท่ี 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 (6) 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.2 (1 - 4)  
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นายสุพรรษ ลุนมาตร 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 

         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  หมวดที่  4  มาตรา  22,23 และ  24  ได้
กล่าวถึงแนวการศึกษานั้นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า   
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสมารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และ
เต็มศักยภาพ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติจริง ให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  ตลอดทั้งศีลธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบทอด
เป็นมรดกธรรม  มรดกไทย  และมรดกโลก    และทางโรงเรียนได้มุ ่งให้ผู ้เร ียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็น
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง  จนสามารถนำความรู้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  
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 2. วตัถุประสงค ์
2.1   เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2   เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  
2.3   เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.2   ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  
3.3   ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 

4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั 
ระยะเวลาการ

ดำเนนิการ 
ผูร้บัผดิชอบ 

1 จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์(ทุกวันศุกร์) ปีงบประมาณ 2565 นายสุพรรษ ลุนมาตร 
2 นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม/ จริยธรรม

หรือจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมคุณธรรม 

             
5. ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.4 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

 
ก.ย.  2565 

 

 
นายสุพรรษ ลุนมาตร 

 
 
 
 
 

  
15,900 

 
 
 
 
 
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 
     5.2.1 ทำความเข้าใจ ช้ีแจงกิจกรรม
นักเรียน 
      5.2.2 จัดหาอุปกรณ์เสริมคุณธรรม 
      5.2.3.ดำเนินงานตามโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 
5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

 
ส้ินปีงบประมาณ 

2565 
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6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
      6.1  งบประมาณ  
         -  งบพัฒนาผู้เรียน   15,900 บาท             
      6.2  บคุลากร 
                -   คณะครูทุกคน 
                -   นักเรียนทุกคน 

       7.   การตดิตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
คุณลักษณะท่ีดีของพลเมืองไทย คิดเป็นร้อยละ 
100 

ประเมินจากดำเนินกิจกรรม แบบเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนวถิี
พุทธ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

      
        8.  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

        8.1   ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        8.2   ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  
        8.3   ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 
 

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมความเป็นไทย มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม และเป็นพุทธมามกะท่ีดี ส่งผลโดยตรง
ต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ควรมีการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ 
 
                            รายงาน 
                        นายสุพรรษ ลุนมาตร 
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20. โครงการจดักิจกรรมระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน  
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

2. ดา้นโอกาส 
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียม 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมี 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ 

ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 (6) 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.2 (1 - 4) 
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 
                  ในสังคมมนุษย์ มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรอบด้าน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต    
แบบวิถีไทย และวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงามของทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือสังคมเมือง ซึ่ง
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ก่อให้เกิดผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นโยบายทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญท่ีจะดูแล ช่วยเหลือในการพัฒนา
เยาวชน ให้เจร ิญเติบโตอย่างมีศ ักยภาพ พร้อมที ่จะเป็นทร ัพยากรมนุษย์ที ่จะพัฒนาประเทศให้     
เจริญก้าวหน้าในอนาคต  หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น   
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   
2.  วตัถุประสงคข์องโครงการ 
               2.1  เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               2.2   เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               2.3   เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย 
               3.1  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               3.2   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               3.3   สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
4.  กจิกรรมดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั 
ระยะเวลาการ

ดำเนนิการ 
ผูร้บัผดิชอบ 

1 จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ  
1  ครั้ง 

ปีงบประมาณ 2565 นางสาวนิดาวรรณ เพีย
สุพรรณ 

2 เฝ้าระวังการใช้สารเสพติดหรือพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ของนกัเรียน 

3 รวบรวมเอกสาร/ดำเนินการด้านงานด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4 จัดหาวัสดุ กระดาษจัดทำเอกสาร 
 
5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ (Plan) 
     5.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     5.1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
     5.1.4 กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

 
ก.ย.  2564 

 

 
นางสาวนิดาวรรณ เพีย

สุพรรณ 
 
 
 

  
1,000 

 
 
 
 

5.2  ขัน้ดำเนนิการ ( Do ) 
     5.2.1  ดำเนินการตามกิจกรรม 
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ขัน้ตอนการดำเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.3  ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล (Check) 
     5.3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
     5.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

 
 
 
 

 
 
 

5.4  ขัน้แกไ้ข พฒันา ปรับปรงุ (Action) 
     5.4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
               เพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

 
ส้ินปีงบประมาณ 

2565 
 
6.  ทรพัยากรที่ตอ้งการ 
               6.1  งบประมาณ   

 -  งบประมาณรายหัวนักเรียน   1,000   บาท 
               6.2  บุคลากร 
                           -  คณะครูทุกคน  
                           -  นักเรียนทุกคน   

7.  การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนได้รับการดำเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
ส่งเสริม พัฒนา แก้ไข ส่งต่อ 

- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- บันทึกงาน/กิจกรรมส่งเสริม/
แก้ปัญหา/ส่งต่อ 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
               8.1  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               8.2   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               8.3   สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการติดตามและช่วยเหลือพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
นักเรียน รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน 

  ๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ –  
           ผู้รายงาน 
              นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ   
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21. โครงการ แขง่ขนักฬีาและนนัทนาการ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

2. ดา้นโอกาส 
2.๑ สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมกับวัย 
3. ด้านคุณภาพ  

  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมี 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคล้องนโยบายโรงเรียน 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคล้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 (6) 
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   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.2 (1 - 4) 
   มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1  
โรงเรยีน  บ้านเหล่านาดี 
ผู้รับผิดชอบ   นายธวัชชัย สุทธิยา 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 1. หลกัการและเหตผุล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2 ) 
พุทธศักราช 2545  มีเป้าหมายหลักคือ  การพัฒนาคนไทยทั้งมวลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
ดังนั้นเพื่อสนองเจตนารมณ์ของชาติ  โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ   
2. วัตถปุระสงคข์องโครงการ 
 2.1   เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี                                                                                                                   
 2.2   เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3   เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด  
 2.4   เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  
3.  เป้าหมาย 
 3.1   ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี                                                                                                                   
 3.2   ผู้เรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.3   ผู้เรียนทุกคนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงกับความรุนแรง
และปัญหาทางเพศ 
 3.4 . ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  
4.  กจิกรรมที่ดำเนนิการ 

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 จัดกิจกรรมนันทนาการ ปีงบประมาณ 2565 นายธวัชชัย สุทธิยา 
2 จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน/ นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เขตพื้นท่ี 
3 ส่งเสริมสุขภาพ (วัดสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน)    
4 ส่งเสริม จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในชุมนุมหนึ่งคนหนึ่ง

กีฬา 
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5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
    5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
    5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

ก.ย. 256๔ 
 

นายธวัชชัย สุทธิยา 
  

9,000   
 
 

   
 5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 

    5.2.1  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
    5.2.2  ดำเนินการตามกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1 รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ      
              แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป      

ส้ินปีงบประมาณ 
2565 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
          6.1  บคุลากร 
                   -   คณะครูทุกคน 
                   -   นักเรียนทุกคน 
          6.2  งบประมาณ 

               - งบประมาณรายหัว     9,000   บาท    
 

7.  การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางกีฬา คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

แบบสังเกต 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

สำรวจความพึงพอใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบสำรวจความพึงพอใจการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

8. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 8.1   ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี                                                                                                                   
 8.2   ผู้เรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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 8.3   ผู้เรียนทุกคนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด  
 8.4 . ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการเรื ่องต่างๆภายในโรงเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี และมีความสุขในการเรียนและการมาโรงเรียน 

  ๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ - 
 
                            รายงาน 
                         นายอุทิน   พลมุข 
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22.  โครงการทัศนศกึษานอกสถานที่ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

2. ด้านโอกาส 
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ

ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 

ศตวรรษ ที ่  21 มีความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคล้องนโยบาย ของโรงเรียน 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่า

เทียมกัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคลอ้งระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.1 (6) 
   มฐ.ท่ี 1 ตบช.ท่ี 1.2 (1 - 4) 
   มฐ.ท่ี 3 ตบช.ท่ี 3.1  
โรงเรยีน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางกิตติพร ภูตะโชติ 
ลกัษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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 1. หลกัการและเหตผุล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2 ) 
พุทธศักราช 2545  มีเป้าหมายหลักคือ  การพัฒนาคนไทยทั้งมวลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
ดังนั้น เพื่อสนองเจตนารมณ์ของชาติ  โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง   
2. วัตถปุระสงคข์องโครงการ 
 2.1   เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง                                                                                                                   
 2.2   เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
            2.3   เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
3.  เป้าหมาย 
 3.1   ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ                                                                                                                  
 3.2   นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามความเหมาะสม             
4.  กจิกรรมที่ดำเนนิการ          

ที ่ กจิกรรมสำคญั ระยะเวลาการดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 กิจกรรมไปทัศนศึกษา/เรียนรู้ ตามท่ีกำหนด 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
ปีงบประมาณ 2565 นางกิตติพร ภูตะโชติ 

1 กิจกรรมไปทัศนศึกษา/เรียนรู้ ตามท่ีกำหนด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

 
5.  ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.1  ขัน้เตรยีมการ  (Plan) 
    5.1.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    5.1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
    5.1.3  กำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 

ก.ย. 2562 
 

นางกิตติพร ภูตะโชติ 
  

30,000   
 
 

   
 5.2  ขัน้ดำเนนิการ  (DO) 

    5.2.1  ค้นคว้า สืบค้นแหล่งเรียนรู้ 
    5.2.2  เสนอท่ีประชุมรับทราบ/อนุมัติ 
    5.2.3  ดำเนินงานตามโครงการ 

1 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ 

5.3 ขัน้ตรวจสอบ  ประเมนิผล  (Check) 
     5.3.1  นิเทศ  ติดตามผล  และประเมินผล 
     5.3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

1 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ 
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ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
5.4 ขัน้แกไ้ข  พฒันา ปรับปรงุ  (Action) 
     5.4.1 รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อ      
              แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป      

ส้ินปีงบประมาณ 
2565 

6.  ทรพัยากรทีต่อ้งการ 
          6.1  บคุลากร 
                   -   คณะครูทุกคน 
                   -   นักเรียนทุกคน 
          6.2  งบประมาณ 

        -   งบประมาณรายหัว     30,000  บาท    

7.  การติดตามและประเมนิผล 
ตวับง่ชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีใน
ระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 8.1   ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย                                                                                                                 
 8.2   นักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีตามความเหมาะสม 
            8.3   นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข             

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม

การเรียนรู้นอกสถานท่ีของผู้เรียน 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อท่ีต้องนำมา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และอาหาร เครื่องด่ืม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

 

นางกิตติพร ภูตะโชติ 
                      ผู้รายงาน 

 


