


 

 

 

 

ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)           

เป็นแผนที่จัดท าเพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ให้สถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน ครูและผู้บริหารให้ได้

มาตรฐานการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการน ากลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐานมาเป็นมาตรฐานก าหนดการจัดท าโครงการของโรงเรียน 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือร่วมในการจัดแผน

และก าหนดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทาง            

ในการพัฒนางานของโรงเรียนให้ก้าวสู่ความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ต่อไป      

 

 

 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
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ประวัติโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจติวิทยำคำร) 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ชื่อเดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล” ต าบลวังแดง 1 (วัดวังแดง) 
ต่อมาชื่อเปลี่ยนใหม่ชื่อว่า “โรงเรียนวัดวังแดง” โดยใช้สถานที่ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษาเล่าเรียน 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2501 ได้สร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวรขึ้นและเมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2504                          
ได้ย้ายสถานที่เรียน มาเรียนที่อาคารเอกเทศถาวร และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำ
คำร)    หมู่ที่ 3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1. กำรเรียนกำรสอน 
     โรงเรียนประชาบาลต าบลวังแดง 1 (วัดวังแดง) เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2464 ระดับชั้น ป.

1-ป.5   นายหม่อง  มูลเค้า   เป็นครูใหญ่   ต่อมาได้ลดชั้นจาก ระดับชั้น ป.1 - ป.5 เป็นระดับชั้น ป.1-ป.4  

เมื่อไรไม่ปรากฏ                                                                     

    พ.ศ. 2512   เปิดสอนภาคไม่บังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และ พ.ศ. 2514 เปิดสอนถึง   

                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  7 (ภาคไม่บังคับเรียน)  

     พ.ศ. 2519  กระทรวงศึกษาธิการขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตร  พ.ศ. 2503 

    พ.ศ. 2521   กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่  ให้ยกเลิกหลักสูตร  พ.ศ. 2503    

                    มาใช้หลักสูตร  พ.ศ.2521  โดยเริ่มเปลี่ยนดังนี้ 

   พ.ศ.2521  ใช้ในชั้น  ป.1 

   พ.ศ.2522  ใช้ในชั้น  ป.2 

   พ.ศ.2523  ใช้ในชั้น  ป.3 
   พ.ศ.2524  ใช้ในชั้น  ป.4 

   พ.ศ.2525  ใช้ในชั้น  ป.5 

   พ.ศ.2526  ใช้ในชั้น  ป.6 

  พ.ศ. 2534  เปลี่ยนหลักสูตร   พ.ศ.2521 มาใช้หลักสูตร พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง – พ.ศ.2533)        

โดยเปลี่ยนแปลงปีละชั้นคือเริ่มจากชั้น ป.1 - ป.6  ( ป.1 พ.ศ.2534 - ป.6  พ.ศ. 2539) 

 พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาคือเปิดสอน  ตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยเป็นโรงเรียนจัดการศึกษา  3  ระดับ คือเปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 

 

 

 พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2537 ผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
(ว่าที ่ร.ต.พิศิทธิ์   ปัญญามูลวงษา)  ได้ตั้งโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)   
เป็นศูนย์โรงเรียนมีโรงเรียนดังนี้  รวมกันคือ 
      โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  มีนักเรียน    280  คน     มีครู     19   คน 

      โรงเรียนบ้านห้วยพิกุลทอง          มีนักเรียน     46    คน     มีครู      7    คน 

      โรงเรียนบ้านหัวดาน          มีนักเรียน    50    คน     มีครู      7    คน 

 รวมครูทั้งศูนย์  33  คนต่อมาเมื่อวันที่ 17   พฤษภาคม   พ.ศ. 2538 ได้มีค าสั่งผู้อ านวยการการ

ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้โรงเรียนที่มารวมศูนย์กลับโรงเรียนเดิม 

 พ.ศ. 2538 ค าสั่งส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   ให้โรงเรียนบ้านวังแดง                     
(สหจิตวิทยาคาร)  เป็นโรงเรียนเพ่ือชีวิตและชุมชน 

 พ.ศ.2546  เปลี่ยนแปลงหลักสูตร  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2533)  มาใช้หลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544 

 พ.ศ. 2553  เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544  มาเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  

2. ที่ดินโรงเรียน 
   ที่ดินโรงเรียนเป็นที่ดินเอกเทศ จ านวน 13  ไร่ 43 ตารางวา ได้จัดท าโฉนดไว้ที่พัสดุ - จังหวัด               

ที่มาของที่ดินโรงเรียน  ได้มีผู้บริจาคดังนี้ 
1. ขุนวังแดงดุษฎี (พรม  เรืองเดช)   บริจาค   จ านวน    8    ไร่ 

2. นายนัด    นางทอง      จอมประเสริฐ  บริจาค   จ านวน    1    ไร่ 

3. นายเถิง    แดงกองโค                             บริจาค   จ านวน    2    งาน 

4. ส.ต.ต.ณรงค์    นางสายเพชร    มนัส            บริจาค   จ านวน     2   งาน 

5. นายพา    นางผิว    เรืองเดช                      บริจาค   จ านวน     2   งาน 

6. นางผัน    ช้อนช่วย                  บริจาค   จ านวน     1   งาน 

7. ซื้อนายพา  นางผิว  เรืองเดช   จ านวน  1 ไร่  3  งาน  เป็นจ านวนเงิน 4,000   บาท 

8. ซื้อ นายปี้   นางมาก  ยาน้อย   จ านวน    1  งานเศษ  เป็นจ านวนเงิน   500  บาท 

          9. ได้จากทางสาธารณะด้านทิศใต้ของโรงเรียนเท่าไรไม่ปรากฏ รวมเป็นเนื้อท่ี      

      ทั้งหมด  13  ไร่  43.2  ตารางวา 

 

 

 



 

 

 

 

 

  3. กำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน 

  3.1 อำคำรเรียนหลังที่ 1   แบบ ป.1 ฉ  จ านวน  10   ห้องเรียน วางศิลาฤกษ์ 

เมื่อ วันที่  23   พฤศจิกายน  พ.ศ.   2501   ขนาด   9  x  8   ตารางเมตร 

   รายการก่อสร้างมีดังนี้ 

    1. โรงเรียนจัดงานหารายได้เป็นเงิน      3,060.00   บาท 

 2. เงินอุดหนุนจากสภาต าบล 11,000.00   บาท 

   3. เงินประชาชนบริจาค 17,768.00    บาท 

     4. เงินอุดหนุนงบประมาณกระทรวงศึกษา 40,000.00   บาท 

  รวม           78,828.40      บาท 

 การด าเนินงานก่อสร้างได้งานดังนี้ 
 

  งำนงวดที่ 1 
                            1.  หล่อเสาตอม่อ 

                            2.  ติดตั้งเสาไม้ต่อเสาตอม่อ 

              3.  ยกโครง  มุงสังกะสี  ติดคานตง 

   งบประมาณด าเนินการงวดแรก   เป็นจ านวนเงิน      78,828.40   บาท 
 

  งำนงวดที่ 2 
   พ.ศ.2503  ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษา       19,000       บาท 

   พ.ศ.2504  ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษา       30,000       บาท 

                ได้ด าเนินการดงันี้ 

                              1. ปรับพื้น 

                              2. ติดประตูหน้าต่าง 

                              3. ตีฝารอบอาคาร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  3. งำนงวดที่ 3 

   พ.ศ.2518   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด     40,000   บาท 

   พ.ศ.2520   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   100,000   บาท 

  ได้ด าเนินการดังนี้ 

  1)  ท าฝากั้นห้องเรียน 

  2)  ติดลูกกรงหน้าระเบียงโรงเรียน 

  3)  ท าบันได 

   4)  จัดท าฝ้าหรือเพดาน 

   5)  เกล็ดลมประตูหน้าต่าง 
 

กำรปรับพื้นบ้ำนระเบียงในโรงเรียน      กรรมการศึกษาโรงเรียน    จ านวน    9   คน    

เป็นผู้เสียสละแรงงานทั้งหมด     คือ 
1.  นายพ  เรืองเดช 

 2.  นายแช่ม    วีระศิริวัฒน์ 

 3.  นายหยิบ    ล าใย 

4.  ส.ต.ต.ณรงค์  มนัส 

 5.  นายจันทร์   จันทร์สว่าง 

 6.  นายหัน   พวงพุฒ 

 7.  นายยศ    จันทร์เป้ 

 8.  นายครวญ  วัฒนพันธ์ 

9.  นายฟ้อน  พุทธรรมา 

กรรมการศึกษาดังกล่าวเป็นกรรมการศึกษาชุดแรกของโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)                          

โดยมี  นายเขียน  แดงกองโค  ครูใหญ่เป็นเลขานุการ 

 

3.2 อำคำรเรียนหลังที่ 2 

     พ.ศ.  2511  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อสร้างอาคารเรียน 

แบบ  ป.1ฉ.  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  50,000    บาท 

     พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 70,000 บาท    
ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.  จ านวน   2 ห้องเรียน  และได้สร้างต่อเติมจากอาคารงบประมาณ  



 

 

 

ปี  พ.ศ.  2511  รวมเป็น   4  ห้องเรียน 

 

 3.3 อำคำรเรียนหลังที่ 3 
        พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ ป.1ฉ. จ านวน 2 ห้องเรียนไม่มีฝ้าและฝากั้นห้อง งบประมาณด าเนินการ จ านวน 135,000 บาท 

 3.4 อำคำรเรียนหลังที่ 4 
       ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้ก่อสร้าง อาคารเรียน   

แบบ ป.1 ฉ.  จ านวน  3   ห้องเรียน  งบประมาณ ด าเนินการ  จ านวน 180,000  บาท 

 3.5 อำคำรเรียนหลังที่ 5 
        พ.ศ. 2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 

แห่งชาติ (สปช.)  ให้กอ่สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29  จ านวน  8  ห้องเรียน 

 3.6 อำคำรเรียนหลังที่ 6 
  พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณ 3,851,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 2 ชั้น 6 ห้องเรียน  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 

 3.7 อำคำรเรียนหลังที่ 7 

  พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณ 3,100,000.00 บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง  
 

 4. กำรก่อสร้ำงอำคำรประกอบ 
 พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สร้างบ้านพักครู 

   งบประมาณ   20,000  บาท  

 พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่  2  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   อุตรดิตถ์   เป็นจ านวนเงิน     30,000    บาท 
 พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างโรงอาหารแบบ  312  งบประมาณ ด าเนินการ   

                      จ านวน   60,000   บาท    

 พ.ศ.  2516  ได้รับงบประมาณจาก กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้าง  ส้วม จ านวน   1  ที่นั่ง    
                            งบประมาณ 1,000 บาท และประชาชน สมทบ 3,800 บาท รวมเป็น 5 ที่นั่ง 

 พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สร้างส้วม  
  2 ที่นั่ง  เป็นเงิน  4,000    บาท 



 

 

 

 พ.ศ. 2524    ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   
  ก่อสร้างส้วม จ านวน   6   ที่นั่ง   เป็นเงิน    24,000   บาท 
 พ.ศ. 2538    ได้รับงบประมาณ จาก ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ          

   ให้ก่อ สร้างส้วม   1   หลัง จ านวน   2   ที่นั่ง   เป็นเงิน    40,000   บาท 

 พ.ศ. 2532   ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

              ให้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 205/26   

   งบประมาณ 819,000 บาท 
 

 5. กำรก่อสร้ำงอื่น ๆ 
  -  ประปาโรงเรียน สาธารณสุขให้งบ  10,000  บาท ประชาชนสมทบ  8,343  บาท 

และต่อมาได้รื้อถอนกรมทางหลวงให้งบสร้างใหม่    

 -  การสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าได้รับงบการรื้อถอนจากกรมทางหลวงแผ่นดิน 

และด้านเหนือ ใต้ และตะวันออกได้รับเงินบริจาคจากประชาชนเป็นเงิน   175,000   บาท  

 -  พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ให้สร้างสนามวอลเล่ย์บอล  เป็นเงิน  70,000 บาท 

 -  พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณ  101,000   บาท จากส านักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้ด าเนินการก่อสร้างส้วม  จ านวน  4  ที่นั่ง 

 -  พ.ศ. 2544   ได้รับงบประมาณ ซ่อมอาคารเรียน แบบ  ป.1 ฉ  และตีฝ้าเพดาน 

อาคารเรียนจ านวน  78,100  บาท   และเปลี่ยนบันได  อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ.  จ านวน  48,600 บาท 

 -  พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณ   90,000   บาท    จากส านักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ   ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
   -  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นเงิน  324,000  
บาท  คณะครูประชาชน  46,000  บาท  และนายชลิต ธนวัตน์  10,000  บาท  ร่วมบริจาคเพ่ิมเติม ท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในโรงเรียน   ขนาดความกว้าง  4  เมตร   
ความยาว   210    เมตร  ก าหนดการท าสัญญาจ้าง  ลงวันที่   18  พฤศจิกายน    2545    แล้วเสร็จท าการส่ง
มอบ  เมื่อวันที่  7  มกราคม  2546 
  -  พ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณ   95,900.00  บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ฉ  ขนาด  4  ห้องเรียน  และขนาด  3  ห้องเรียน 
โดยเปลี่ยนสังกะสีอาคารเรียนทั้ง  2  หลัง  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2546   
  -  พ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณ   28,100  บาท     จากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  แบบ  สปช. 601/26  ขนาด  4  ที่นั่ง 



 

 

 

  -  พ.ศ.  2547  ได้รับงบประมาณ    51,200  บาท  จากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่อมแซมอาคารเรียน  ตีฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่เรียบ  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.2547 
  -  พ.ศ.  2547  ได้รับงบประมาณ    65,600  บาท    จากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปรับปรุงระบบน้ าประปาในโรงเรียน  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2547 
   -  พ.ศ.  2548  ได้รับงบประมาณจากสโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ สนับสนุนงบประมาณในการ
ติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่มรีเวอร์ออสโมซิส  เป็นเงิน 120,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
  -  พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณ    261,900  บาท   จากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2549 

- พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณ  382,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง ตามโครงการ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) โครงการพัฒนา
คุณภาพ โรงเรียนคู่มาตรฐาน กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับโรงเรียนในฝัน  

- พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณ 107,500 บาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปรับปรุง 
ซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดี ระดับอนุบาล 
 -  พ.ศ. 2554 ได้รับเงินบริจาคผ้าป่าชุมชน จ านวน 600,000 บาท สร้างห้องสมุดโรงเรียนเมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2554 
  -  พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณ 976,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สร้างสนามฟุตซอลส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ประจ าสนาม (ไม่รวมพ้ืน คสล.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2555 
  -  พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณ 179,800 บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาโรงเรียนในฝัน งานปรับปรุงถนนและสนามกีฬา จ านวน 1 แห่ง                                       

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 

  -  พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณ 209,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 

  -  พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณ 1,327,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน งานเจาะน้ าบาดาลและสร้างโรงผลิตน้ าดื่มสะอาด  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้ำนวังแดง (สหจิตวิทยำคำร) 

หมู่ที่ ๓  ต ำบลวงัแดง  อ ำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ ์

โทร. ๐๕๕ - ๔๕๑๒๗๕ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

********************************* 
 อักษรช่ือย่อโรงเรียน ว.ส. 

 สีประจ ำโรงเรียน แดง – ขาว 

 ปรัชญำโรงเรียน การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  

 ค ำขวัญ ทักษะดี  งานอาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม 

 อัตลักษณ์ผู้เรียน ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ใช้เทคโนโลยี 

 เอกลักษณ์โรงเรียน งานอาชีพเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

 คติพจน์โรงเรียน สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี   

   (การศึกษา พัฒนาความรู้) 

 ควำมหมำยตรำสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

   ประกอบด้วยยอดพระแท่นศิลาอาสน์  

   มีรัศมีกระจายโดยรอบในครอบยอด 

   พระแท่นเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ส านักงาน 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   ภายใต้รูปอักษรย่อ ว.ส. สีแดง-ขาว  

   อันเป็นสีประจ าโรงเรียน 



 

 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงเรียน   

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่ีตั้ง  หมู่ท่ี  3  ต าบลวังแดง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 เขตบริการ  จ านวน    4    หมู่บ้าน     

  1.  เขตบริการหมู่ท่ี    3  ต าบลวังแดง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2.  เขตบริการหมู่ท่ี    7  ต าบลวังแดง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ ์

  3.  เขตบริการหมู่ท่ี    8  ต าบลวังแดง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ ์

  4.  เขตบริการหมู่ท่ี   11  ต าบลวังแดง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    

 

 

 

 

 

พ  ิช  ิย

ล  ิบแล

ทองแสนข  ิน

เม  ิองอ  ิตรด  ิตถ  ิ

ตรอน โรงเรียนบ้ำนวังแดง (สหจิตวิทยำคำร) 



 

 

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ล ำดับ

ที ่
ช่ือ  -  สกุล ต ำแหน่ง วัน  เดือน  ปี 

1 นายม่อง          มูลเค้า ครูใหญ่ ไม่ปรากฏ 

2 นายจันทร์ ข าแก้ว ครูใหญ่ ไม่ปรากฏ 

3 นายดอกไม้ ตรีพุฒ ครูใหญ่ ถึง  8  ก.ค. 2496 

4 นายทองดี สังข์หอม รักษาการฯ 9 ก.ค.2496 – 30 ก.ค.2500 

5 นายเขียน แดงกองโค ครูใหญ่ 1 ส.ค.2500  - 15 ก.ย.2509 

6 นายล าไย แดงกองโค รักษาการฯ 16 ก.ย.2509 - 31 ธ.ค.2510 

7 นายประสาน พงษ์วุฒิศักดิ์ ครูใหญ่ 1 ม.ค.2511 - 31 พ.ค.2513 

8 นายประสาน เสริฐปัญญา ครูใหญ่ 1 มิ.ย.2513 - 19 มิ.ย.2520 

9 นายเยื้อน พวงพุฒ รักษาการฯ 20 มิ.ย.2520 - 23 ส.ค.2525 

10 นายเยื้อน พวงพุฒ ครูใหญ่ 24 ส.ค.2525 - 14 มิ.ย.2527 

11 นายเยื้อน พวงพุฒ อาจารย์ใหญ่ 15 มิ.ย.2527 - 30 ก.ย.2541 

12 นายสมหมาย บุญมีสุข ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการฯ 1 ต.ค.2541  - 8 พ.ย.2541 

13 นายวิเศษ พรมโต อาจารย์ใหญ่ 9 พ.ย.2541  -  30 ก.ย.2542 

14 นายสมหมาย บุญมีสุข ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการฯ 1 ต.ค.2542  -  12 มี.ค.2543 

15 นายธวัช ตรีพุฒ ผู้อ านวยการ 13 มี.ค.2543 - 22 ก.พ.2552 

16 นายเจม เม่นวังแดง ผู้อ านวยการ 23 ก.พ. 2552 – 30 ก.ย. 2562 

17 นายประกิจ สนโต ผู้อ านวยการ 4 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านวงัแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต ๑ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายวิเชียร วัฒนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

๒ นายสมพิศ ภูพูนทิพย์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๓ นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา ผู้แทนครู กรรมการ 

๔ นายปลั่ง บุญให้ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

๕ นายสมนึก จ าปา ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

๖ ร.ต.อ.สุเชษฐ์ มาทองแดง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

๗ นายปราโมทย์ อยู่นัด ผู้แทนองค์การศาสนา กรรมการ 

๘ นายยรรยง   จันทร์สว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ 



 

 

 

 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(1) กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรให้

ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 

(2) กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 

(3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

(4) กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

(5) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

(6) กำรวัดผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอน

ผลกำรเรียน 

(7) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน

สถำนศึกษำ 

(8) กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(9) กำรนิเทศกำรศึกษำ 

(10) กำรแนะแนว 

(11) กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

(12) กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำง

วิชำกำร 

(13) กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

วิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น 

(14) กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำนระกอบ

กำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ 

(15) กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงำน

ด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

(16) กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถำนศึกษำ 

(17) กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

(1) กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ัง

งบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

แล้วแต่กรณี 

(2) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมที่ได้รับ

จัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยตรง 

(3) กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

(4) กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

(5) กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

(6) กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้

งบประมำณ 

(7) กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้

ผลผลิตจำกงบประมำณ 

(8) กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อ

กำรศึกษำ 

(9) กำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำย

เก่ียวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 

(10) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

(11) กำรวำงแผนพัสดุ 

(12) กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะ

เฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงิน

งบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

แล้วแต่กรณ ี

(13) กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำร

จัดท ำและจัดหำพัสดุ 

(14) กำรจัดหำพัสดุ 

(15) กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 

(16) กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 

(17) กำรเบิกเงินจำกคลัง 

(18) กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 

(19) กำรน ำเงินส่งคลัง 

(20) กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 

(21) กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 

(22) กำรจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 

และรำยงำน 

 

(1) กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  

(2) กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(3) กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  

(4) กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำย

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(5) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  

(6) กำรลำทุกประเภท 

(7) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

(8) กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

(9) กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำก 

รำชกำรไว้ก่อน  

(10) กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ 

กำรลงโทษ 

(11) กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์  

(12) กำรออกจำกรำชกำร 

(13) กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  

(14) กำรจัดท ำ บัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็น

เก่ียวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ ์

(15) กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

(16) กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

(17) กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณวิชำชีพ  

(18) กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(19) กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต  

(20) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำน

บุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน 

 

(1) กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ  

(2) กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 

(3) กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ  

(4) งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 

(5) กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร  

(6) กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

(7) งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  

(8) กำรด ำเนินงำนธุรกำร 

(9) กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม  

(10) กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 

(11) กำรรับนักเรียน  

(12) กำรเสนอควำมเห็นเก่ียวกับเรื่องกำรจัดต้ัง ยุบ 

รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ 

(13) กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอก

ระบบและตำมอัธยำศัย  

(14) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

(15) กำรทัศนศึกษำ  

(16) งำนกิจกำรนักเรียน 

(17) กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ  

(18) กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัด

กำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงำนและ

สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ  

(19) งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและ           

ส่วนท้องถิ่น 

(20) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

(21) กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 

(22) แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน  

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นายประกิจ  สนโต 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 
งานทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและบคุลากร 

นายประกิจ  สนโต 
นางสาวพีรญา  บางโม ้

งานประเมินผลการปฏิบตัิงานข้าราชการครูและ
บุคลากร 

นายประกิจ  สนโต 
นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
นางสาววรรธณา คงรอด 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

นางสาววรรธณา  คงรอด 
งานสวัสดิการคร ู

การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 
งานขอรับใบอนุญาต 



 

 

 

นายประกิจ  สนโต 
นายธีรภัทร์  บุญพิมพ ์

งานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง 

 

นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 
นางเกศินี  เมตตา 

งานการบริหารการเงินและบญัช ี

นางสาววรรธณา  คงรอด 
นางสาวกุลวดี  จินดากุล 

การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 

นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 
งานสาธารณูปโภค นางเกศินี  เมตตา 

นางสาวพีรญา  บางโม ้
นางสาวพิมพว์รีย์  ด าทองด ี

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

นางวิราธร  แทนเทือก 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ ์
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

งานแนะแนวและกองทุนการศึกษา 

นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 
นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์

งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

นายประกิจ  สนโต 
นายตระการ  ขวญัเนตร 

งานโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานทะเบียนนักเรียน/การรับนักเรียน 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นางวิราธร  แทนเทือก 
งานนิเทศภายใน 

 

นางวิราธร  แทนเทือก 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 
นายศังกร  มาทองแดง 
งานกิจการนักเรียน 

นางเกศินี  เมตตา 
นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ 

งานวิชาการปฐมวัย 

นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวนพมณี  มทีอง 
งานประกันคณุภาพภายใน 

นางวิราธร  แทนเทือก 
งานนิเทศภายใน 

 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
ครูประจ าชั้น 

งานทะเบียนวัดและประเมินผล 

นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์
งานการศึกษาพิเศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอัจฉรา  บางโม ้
งานห้องสมดุ 

นางสาววรรธณา  คงรอด 
นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์
งานสหกรณ์เพื่อการศึกษา 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 
นางสาวพิมพว์รีย์  ด าทองด ี

งานประชาสัมพันธ์ 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ ์
นายศังกร  มาทองแดง 

งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม 

นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 
นายศังกร  มาทองแดง 

งานสัมพันธ์ชุมขน 
 

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 
นายภาณุพล  แขงามข า 
งานโสตทัศนูปกรณ ์

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
งานโภชนาการและอาหาร 

นางเกศินี  เมตตา 
นางสาวพีรญา  บางโม ้

งานยานพาหนะ 

นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์
นางสาวนพมณี  มทีอง 

งานธนาคารโรงเรียน/ออมทรัพย์ 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 
งานสารบรรณ 

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
งานจัดระบบการควบคุมภายใน 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

นางศรัญญา  บางเหลือง 
งานอนามัยโรงเรียน 

นายศังกร มาทองแดง 
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานธนาคารขยะ 

นางศิริภา  ปราระกานนท ์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 



 

 

 

พันธกิจของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป้ำประสงค์ของโรงเรียน 

 

 

   
 

เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทย 4.0  

เพ่ิมพูนทักษะและความรู้คู่คุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ า น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหาและพัฒนาครู 

แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

 

 

 
 

ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนในฝัน 

(โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขัน้พื้นฐาน โดยก าหนดกลยุทธ์โดยเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 กลยุทธ์ หลักคือ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนยุค 4.0 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูยุค 4.0 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรยุค 4.0 

จาก 4  กลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้                

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนยุค 4.0 

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์     

  1. ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

    1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

    1.2 พัฒนาผู้เรียนมีสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 

    1.3 พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1.4 พัฒนาผู้เรียนมีก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

    1.6 พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และการศึกษาต่อ 

  2. ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี คือยิ้ม ไหว้ทักทาย และมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ 

   2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    2.3 ผู้เรียนรู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

    2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูยุค 4.0 



 

 

 

              วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์          

    2.1 พัฒนาครูให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

               2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

    2.3 พัฒนาครูให้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ        

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำกำรสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0 

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์        

    3.1 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

    3.2 พัฒนาตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่น่าอยู่น่าเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำยุค 4.0 

               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์       

    4.1 พัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

    4.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง  

 จำกวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง  4  กลยุทธ์  โรงเรียนบ้ำนวังแดง (สหจิตวิทยำคำร)  ได้น ำมำ

สรุปเป็นแผนพัฒนำ  4 ด้ำน และน ำมำจัดท ำโครงกำรดังนี้ 

 

ด้ำนที่ 1  ด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพนักเรียน 

 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีศรีวังแดง 

   2. โครงการ พัฒนาผู้เรียนมีมีความรู้และความสามารถตามหลักสูตร 

 3. โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และมีสุนทรียภาพ 

ด้ำนที่ 2  กำรพัฒนำครูและกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 



 

 

 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                   

ด้ำนที่ 3   กำรพัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ 

 1. โครงการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 3. โครงการพัฒนาตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

ด้ำนที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง 

 2. โครงการสร้างความสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการใช้งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2565 

 

  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (ค่าใช้จ่ายรายหัว)   
  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2564)  จ านวนนักเรียนอนุบาลทั้งหมด   21 คน 
 

 

ที ่ รายการ / โครงการ งบประมาณ กันเป็นเงินส ารอง 10% คงเหลืองบ 
1 งบประมาณ 2565 

   1.1 รายหัวนักเรียน 
        1.1.1  ปฐมวัย ( 1,700*21 ) 

 
 

35,700 

 
 

3,570 

 
 

32,130 
รวม 35,700 3,570 32,130 

2 งบอุดหนุนจาก อบต.วังแดง - - - 
3 งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ  2564 

3.1 รายหัวนักเรียน 
        3.1.1  ปฐมวัย  
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - 
3.2  งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ     

รวมทั้งสิ้น 35,700 3,570 32,130 
 

 



 

 

 

รายละเอียดแสดงงบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินงบประมาณ 

 

งาน/โครงการ 
อุดหนุน งบด าเนินงาน 

รายหัว ปัจจัยพื้นฐาน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก - - - - - 

   - กิจกรรมอาหารกลางวัน - - - - - 

   - กิจกรรมอาหารเสริมนม - - - - - 

   - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 3,000 - - -          3,000 

   - กิจกรรมแปรงฟัน - - - - - 

   - กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก งดเหล้าเข้าพรรษา  

      ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

- - - - - 

   - กิจกรรมส่งเสริมเด็กร่วมแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน   และระดับกลุ่มเครือข่าย 4,000 - - - 4,000 

   - กิจกรรมการแสดงของเด็กสู่ชุมชน หนูน้อย ร้องเล่นเต้นร า - - - - - 

   - กิจกรรมประกวด วาดภาพระบายสีในวันส าคัญ 

    ( วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันแม่  วันพ่อ  วันภาษาไทย)   - 

 

- 

 

- 

 

- - 



 

 

 

รายละเอียดแสดงงบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินงบประมาณ 

งาน/โครงการ 
อุดหนุน งบด าเนินงาน 

รายหัว ปัจจัยพื้นฐาน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

   - กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน ประชาธิปไตยในห้องเรียน กลุม่สีพัฒนา 2,000 - - - 2,000 

   - กิจกรรมเข้าวัดท าบุญในช่วงเข้าพรรษา - - - - - 

   - กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ( วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันแม่  วันพ่อ  วันภาษาไทย)   - - - - - 

   - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยใส่ผ้าไทย  - - - - - 

   - กิจกรรมแยกขยะ  ลดโลกร้อน  (ธนาคารขยะ)      

   - กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 3,000 - - - 3,000 

   - กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ (ยิ้มไหว้ทักทาย) - - - - - 

 
 



 

 

 

รายละเอียดแสดงงบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินงบประมาณ 

งาน/โครงการ 
อุดหนุน งบด าเนินงาน 

รายหัว ปัจจัยพื้นฐาน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

   - กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงาน ประเมินผลตามสภาพจริง   - - - - - 

   - กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย   - - - - - 

2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ      

   - กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย - - - - - 

   - กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย - - - - - 

   - ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยช้ันเรียน - - - - - 

   - กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 3,000 - - - 3,000 

   - กิจกรรมให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้สนับสนุน 

     การจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

3,000 - - - 3,000 

   - จัดซื้อเครื่องเขียน – แบบเรียน  (งบเรียนฟรี) - - - - - 

   - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 % - - - - - 

  - กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ สรุปโครงการ - - - - - 

  - กิจกรรมประชุม คณะครู  กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเด็ก - - - - - 

  - กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปรายงานประจ าปี - - - - - 



 

 

 

รายละเอียดแสดงงบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินงบประมาณ 

3. โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      

   - กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน 5,060 - - - 5,060 

   - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  3,000 - - - 3,000 

   - กิจกรรมการสอนแบบโครงงานตามแบบวัฒจักรวิจัย การสอนแบบสืบเสาะ - - - - - 

   - กิจกรรมการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย - - - - - 

   - กิจกรรมการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4,000 - - - 4,000 

   - ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 2,070 - - - 2,070 

 
 

 

 

 

งาน/โครงการ 
อุดหนุน งบด าเนินงาน 

รายหัว ปัจจัยพื้นฐาน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 



 

 

 

โครงกำรที ่1   พัฒนาคุณภาพของเด็ก 

แผนงำน   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สนองกลยุทธ์ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 

สอดคล้องมฐ.ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1  

ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ ,   นางเกศินี  เมตตา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ม.

๖ ที่ว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ 

ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จุดที่ควรพัฒนา 

ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กมีความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของเด็กให้มี

พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 

จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 2.2  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 2.3   เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ 

 2.4   เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ผลผลิต (Output) 

 ด้ำนปริมำณ 

   3.1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 ร้อยละ 80 



 

 

 

  

   3.1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80 

   3.1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้  ร้อยละ 80 

 3.1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้    

ร้อยละ 80 

 ด้ำนคุณภำพ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  ด้านอารมณ์ 

จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้  

พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้     

 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 มีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  มีความพร้อมใน

การศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป 

4. วิธีด ำเนินกำร 

 4.1 ขั้นเตรียมกำร 

   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ            

     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 4.2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 

   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 

     กิจกรรมอาหารกลางวัน 

        กิจกรรมอาหารเสริมนม 

     กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 



 

 

 

        กิจกรรมการแปรงฟัน 

        กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

 กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วันงดสูบบุหรี่โลก   

   งดเหล้าเข้าพรรษา 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

        กิจกรรมส่งเสริมเด็กร่วมแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่าย 

       กิจกรรมหนูน้อยร้องเล่นเต้นร า การแสดงสู่ชุมชน 

     กิจกรรมวาดภาพระบายสีในวันส าคัญต่าง ๆ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม

ได้ 

       กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน  กลุ่มสีพัฒนาโรงเรียน 

       กิจกรรมประชาธิปไตยในห้องเรียน 

       กิจกรรมเข้าวัดท าบุญเข้าพรรษา 

       กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยใส่ผ้าไทย 

     กิจกรรมค่ายคุณธรรมท าบุญร่วมกัน(ห้าห้องชีวิตเนรมิต) 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

         และแสวงหาความรู้ได้ 

       กิจกรรมแยกขยะ เพิ่มรายได้ลดโลกร้อน(ธนาคารขยะ) 

       กิจกรรมส่งเสริมการประกวดความสามารถทางวิชาการ 

       กิจกรรมนักข่าวน้อย 

       กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ) 

     กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 

     กิจกรรมการสอนแบบโครงการ Project Approach 

     กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงานประเมินผลตามสภาพจริง 

     กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 

   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 



 

 

 

 4.4 ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 

   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 

   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 5.3 เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถำนที่ 

 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  

  



 

 

 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน

โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

  

 

นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ 

นางเกศินี   เมตตา 

 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่าน

มา 
 ต.ค.64  

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาโครงการฯ 
   

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร    

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ   ตลอดปี นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ 

   2.1 กิจกรรมอาหารกลางวัน   นางเกศินี  เมตตา 

   2.2 กิจกรรมอาหารเสริมนม    

   2.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 

        ความปลอดภัยของเด็ก 

3,000   

   2.4 กิจกรรมการแปรงฟัน    

   2.5 กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม 

ไข้เลือดออก 

        งดเหล้าเข้าพรรษา งดสูบบุหรี่ 

   

   2.6 กิจกรรมส่งเสริมเด็กร่วมแข่งขันกีฬาสี 

        โรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่าย 

4,000   

   2.7 กิจกรรมหนูน้อยร้องเล่นเต้นร า การ

แสดง 

        สู่ชุมชน 

   

   2.8 กิจกรรมวาดภาพระบายสีในวันส าคัญ 

          ต่าง ๆ 

   

   2.9 กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน   

        ประชาธิปไตยในห้องเรียน กลุ่มสี

พัฒนา 

2,000   



 

 

 

        โรงเรียน 

   2.10 กิจกรรมเข้าวัดท าบุญในช่วง

เข้าพรรษา 

   

   2.11 กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ    

   2.12 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยใส่ผ้า

ไทย 

   

   2.13 กิจกรรมค่ายคุณธรรมท าบุญร่วมกัน    

   2.14 กิจกรรมแยกขยะ เพ่ิมรายได้ลดโลก

ร้อน(ธนาคารขยะ) 

   

   2.15 กิจกรรมส่งเสริมการประกวด

ความสามารถทางวิชาการ 

3,000   

   2.16 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม จริยธรรม 

ทุกวันศุกร์ (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ) 

   

   2.17 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย    

   2 .18 กิ จกรรมกิจกรรมการสอนแบบ

โครงการ Project Approach 

   

   2 .19 กิ จ ก ร รม ท า แ ฟ้มสะสมผล งาน

ประเมินผลตามสภาพจริง 

   

   2.20 กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิด

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   

ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 

     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ

ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกใน

การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 ตลอดปี  

ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 

1. สรุปประเมินโครงการฯ 

2. จัดท ารายงานโครงการฯ 

    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ก.ย.65 
นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์

นางเกศินี  เมตตา 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมำณ 

     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 

     เงินเรียนฟรี 15 ปี 

     เงินปัจจัยพื้นฐาน 

รวมทั้งสิ้น 

 

12,000 

- 

- 

12,000 

9. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 

     ด้ำนปริมำณ 

   1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ร้อยละ 80 

   2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80 

   3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น

สมาชิกท่ีดีของสังคมได้  ร้อยละ 80 

   4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ

การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้    ร้อยละ 80 

 

 

สังเกต 

 

ประเมินพัฒนาการ 

 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมิน

พัฒนาการ 

 

ด้ำนคุณภำพ 

    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ด้านสังคม 

ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้  

พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้     

 

 

สังเกต 

 

ประเมินพัฒนาการ 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมิน

พัฒนาการ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

      เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี

การศึกษา 2564 – 2565 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 

 

สังเกต 

 

 

 

แบบสังเกต 

 



 

 

 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด   

มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป 

ประเมินพัฒนาการ แบบประเมิน

พัฒนาการ 

 

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์) 

                                    ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพันธ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

วิเครำะห์ใช้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิด

จากเรื่องที่อ่าน ฟังดูและสื่อสาร

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตาม

วัย 

2. ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน

น าเสนอความคิด วิธีการ

แก้ปัญหาด้วยวิธีภาษาหรือวิธีการ

ของตนเองได้อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3. เข้าร่วมกิจกรรมการแสวงหา

ความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

เหมาะสม 

 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

วิธีการสรุปความคิดจากเรื่องที่

อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

 

2. เพื่อให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และ

การใช้เทคโนโลยีในน าเสนอ

ความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธี

ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

3. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก

กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

1. มีการวางแผนการท างานอย่าง

รอบคอบ 

 

 

 

2. รอบคอบ ระมัดระวังในการ 

ใช้อุปกรณ์ 

 

 

3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเคารพ 

กฎ กติกา 

ครู 

1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้

เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้น

ของนักเรียน 

 

2. การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์และ

แหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

 

3. ก าหนดการวัดผลประเมินผล

ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และ

เนื้อหา/เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดและให้

ผู้เรียนจัดสรรเวลาเหมาะสม

เนื้อหาและกิจกรรม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม

บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าและเรียนรู้

ตามสภาพจริง 

3. เพื่อวัด/ประเมินตรงตาม

ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับกิจกรรม 

1. มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด

และวางแผนการท างาน จัดท า

ขั้นตอนการด าเนินงานและ

ระยะเวลาให้ชัดเจน 

2. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 

มีการตรวจสอบทดลองความ

พร้อมของสื่อก่อนใช้งานและมี

การส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

3. วางแผนการวัด/ประเมินผลให้

สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา  

จัดท าเครื่องมือการวัด/

ประเมินผลให้พอเพียงกับจ านวน

นักเรียน 



 

 

 

 

ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกัน 

โรงเรียน 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรฐาน

ของโรงเรียน 

2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ

กับการจัดกิจกรรมโครงการ 

 

3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสม

กับงานและความสามารถ 

4. มีการก าหนดการประเมินผล

การด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 

1. เพื่อให้การจัดกิจกรรม/

โครงการบรรลุตามมาตรฐานและ

ตัวบ่งชี้ 

 

2. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 

3. เพื่อทราบผลการด าเนินงาน 

 

1. ศึกษาวิสัยทัศน์และมาตรฐาน

การศึกษา 

 

2. วางแผนการท างานและก าหนด

ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติ

กิจกรรม 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงกำรที ่2   พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนงำน   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สนองกลยุทธ์ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 

สอดคล้องมฐ.ปฐมวัย มาตรฐานที่ 2  

ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ   นางเกศินี  เมตตา , นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือด้านการบริหารคุณภาพของ

สถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตร งานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และด้าน

การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา เน้นที่การบริหารจัดการ

คุณภาพโดยรวม  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนความส าเร็จของการศึกษา    

ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด 

  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

มุ่งเน้นคุณภาพ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนด าเนิน

ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2.2  เพ่ือจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 2.3   เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

 2.4   เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 2.5   เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 2.6   เพ่ือมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ผลผลิต (Output) 

 ด้ำนปริมำณ 

   3.1.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

   3.1.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

   3.1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

    3.1.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

   3.1.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 3.1.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ด้ำนคุณภำพ 

    สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน  โดย

เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 

และตอ่เนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 มีการประเมินและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอ 

เหมาะสมกับชั้นเรียน มีการส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก ตรง

ความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างพอเพียงและ

หลากหลาย 

4. วิธีด ำเนินกำร 

 4.1 ขั้นเตรียมกำร 

   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ            

     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 



 

 

 

 4.2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 

   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

     กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

       กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย 

       กิจกรรมส่งเสริมให้ครูท าวิจัยชั้นเรียน 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

       กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5  เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 

                                   การจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

       กิจกรรมให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

                                   การจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

       กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน-แบบเรียน 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6  เพ่ือมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

       กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 %  

       กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สรุปโครงการ 

       กิจกรรมประชุม คณะครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเด็ก 

       กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปรายงานประจ าปี 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 

   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 

   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 

   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

 



 

 

 

5. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 5.3 เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถำนที่ 

 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  

8. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 

   1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่ 

      เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน 

      โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

  

 

นางเกศินี   เมตตา 

นางสาวกฤติกา  ท านุ

พันธ์ 

 

  2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64  

  3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน 

     การพัฒนาโครงการฯ 
   

  4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร    

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 ตลอดปี 

นางสาวกฤติกา  ท านุ

พันธ์ 

 2.1 กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

       ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  นางเกศินี  เมตตา 

 2.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดท าแผน  

      การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย 

   

 2.3 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูท าวิจัยชั้นเรียน    

 2.4 กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ 

      การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

3,000   



 

 

 

 

 

 2.5 กิจกรรมให้บริการสื่อเทคโนโลย ี

      สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 

      การจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

3,000   

 2.6 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน-แบบเรียน    

 2.7 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 %    

 2.8 กิจกรรมท าแผนปฏิบัติราชการ สรุป

โครงการ 

   

   2.9 กิจกรรมประชุม คณะครู กรรมการ 

        สถานศึกษาและผู้ปกครองเด็ก 

   

   2.10 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพภายใน 

          สถานศึกษา สรุปรายงานประจ าปี 

   

ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 

     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ

ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 ตลอดปี  

ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 

1. สรุปประเมินโครงการฯ 

2. จัดท ารายงานโครงการฯ 

    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

 ก.ย.65 
นางสาวกฤติกา  ท านุ

พันธ์นางเกศินี  เมตตา 

รวมงบประมำณ 

     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 

     เงินเรียนฟรี 15 ปี 

     เงินปัจจัยพื้นฐาน 

รวมทั้งสิ้น 

 

6,000 

- 

- 

6,000 

 



 

 

 

9. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 

     ด้ำนปริมำณ 

   1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

สอดคล้อง 

      กับบริบทของท้องถิ่น 

   2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

   3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 

   4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง

ปลอดภัย 

       และเพียงพอ 

 

 

สังเกต 

 

ประเมินโครงการ 

 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมินโครงการ 

 

  5. ใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 

     เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย 

     มีส่วนรว่ม 

  

ด้ำนคุณภำพ 

      สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

ที่ครอบคลุมวิชาการ ด้านครูและบุคลากร  ด้านข้อมูล

สารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยเปิดโอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการ

ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

 

สังเกต 

 

ประเมินโครงการ 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมินโครงการ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

      เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี

การศึกษา 2564 – 2565 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

 

สังเกต 

 

 

แบบสังเกต 



 

 

 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูเพียงพอ เหมาะสม

กับชั้นเรียน     

ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพเด็ก ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา   

มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือ 

การเรียนรู้อย่างพอเพียงและหลากหลาย 

 

ประเมินโครงการ 

 

แบบประเมินโครงการ 

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                  ( นางเกศินี  เมตตา ) 

                                    ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพันธ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วิเครำะห์ใช้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิด

จากเรื่องที่อ่าน ฟังดูและสื่อสาร

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตาม

วัย 

2. ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน

น าเสนอความคิด วิธีการ

แก้ปัญหาด้วยวิธีภาษาหรือวิธีการ

ของตนเองได้อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3. เข้าร่วมกิจกรรมการแสวงหา

ความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

เหมาะสม 

 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

วิธีการสรุปความคิดจากเรื่องที่

อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

 

2. เพื่อให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และ

การใช้เทคโนโลยีในน าเสนอ

ความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธี

ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

3. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก

กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

1. มีการวางแผนการท างานอย่าง

รอบคอบ 

 

 

 

2. รอบคอบ ระมัดระวังในการ 

ใช้อุปกรณ์ 

 

 

3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเคารพ 

กฎ กติกา 

ครู 

1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้

เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้น

ของนักเรียน 

 

2. การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์และ

แหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

 

3. ก าหนดการวัดผลประเมินผล

ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และ

เนื้อหา/เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดและให้

ผู้เรียนจัดสรรเวลาเหมาะสม

เนื้อหาและกิจกรรม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม

บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าและเรียนรู้

ตามสภาพจริง 

3. เพื่อวัด/ประเมินตรงตาม

ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับกิจกรรม 

1. มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด

และวางแผนการท างาน จัดท า

ขั้นตอนการด าเนินงานและ

ระยะเวลาให้ชัดเจน 

2. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 

มีการตรวจสอบทดลองความ

พร้อมของสื่อก่อนใช้งานและมี

การส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

3. วางแผนการวัด/ประเมินผลให้

สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา  

จัดท าเครื่องมือการวัด/

ประเมินผลให้พอเพียงกับจ านวน

นักเรียน 



 

 

 

 

ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกัน 

โรงเรียน 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรฐาน

ของโรงเรียน 

2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ

กับการจัดกิจกรรมโครงการ 

 

3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสม

กับงานและความสามารถ 

4. มีการก าหนดการประเมินผล

การด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 

1. เพื่อให้การจัดกิจกรรม/

โครงการบรรลุตามมาตรฐานและ

ตัวบ่งชี้ 

 

2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 

3. เพื่อทราบผลการด าเนินงาน 

 

1. ศึกษาวิสัยทัศน์และมาตรฐาน

การศึกษา 

 

2. วางแผนการท างานและก าหนด

ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติ

กิจกรรม 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงกำรที ่3   พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แผนงำน   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สนองกลยุทธ์ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 

สอดคล้องมฐ.ปฐมวัย มาตรฐานที่ 3  

ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ , นางเกศินี  เมตตา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง

แท้จริง เน้นการปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่น าไปสู่การเรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การใช้

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น

ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ระดับการศึกษาปฐมวัย ควรน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านมาใช้ในการพัฒนา

เด็กแต่ละคนและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักที่จะต้องพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลเพ่ิมศักยภาพ สร้าง

โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้และได้ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  ใช้

สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กเพ่ือเป็นข้อมูล

สะท้อนกลับ และพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ต่อไป     

 2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 2.2  เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 2.3   เพ่ือจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 2.4   เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

               การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 



 

 

 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ผลผลิต (Output) 

 ด้ำนปริมำณ 

   3.1.1 เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

   3.1.2 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

   3.1.3 มีจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

    3.1.4 มีผลประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

                        และพัฒนาเด็ก 

  ด้ำนคุณภำพ 

    ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล

และสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 มีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  พ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน  มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้

เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้และได้ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

อย่างมีความสุข มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  ครูสามารถ

ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้ผล

การประเมินที่แท้จริงไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 

4. วิธีด ำเนินกำร 

 4.1 ขั้นเตรียมกำร 

   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ            

     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 4.2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 

   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  



 

 

 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

     กิจกรรมการสอนแบบโครงงานตามแบบวัฒจักรวิจัย การสอนแบบสืบเสาะ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

        กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 

        กิจกรรมการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพ่ือจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

       กิจกรรมการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 

                            ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

       กิจกรรมการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 

   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 

   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 

   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 5.3 เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

  



 

 

 

7. สถำนที่ 

 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  

8. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 

   1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่ 

      เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน 

      โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

  

 

นางสาวกฤติกา  ท านุ

พันธ์นางเกศินี   เมตตา 

 

  2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64  

  3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน 

     การพัฒนาโครงการฯ 
   

  4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร    

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 ตลอดปี 

นางสาวกฤติกา  ท านุ

พันธ์ 

 2.1 กิจกรรมการสอนแบบโครงงานตามแบบ 

      วัฒจักรวิจัย การสอนแบบสืบเสาะ 

 

 

 นางเกศินี  เมตตา 

 2.2 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 3,000   

 2.3 กิจกรรมการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา  

      ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   

 2.4 กิจกรรมการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้  

      ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

4,000 

  

 2.5 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการตามสภาพ

จริง 

2,070   

 2.6 กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 

      หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน 

5,060   

  



 

 

 

ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 

     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ

ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 ตลอดปี  

ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 

1. สรุปประเมินโครงการฯ 

2. จัดท ารายงานโครงการฯ 

    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ก.ย.65 
นางสาวกฤติกา  ท านุ

พันธ์นางเกศินี  เมตตา 

รวมงบประมำณ 

     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 

     เงินเรียนฟรี 15 ปี 

     เงินปัจจัยพื้นฐาน 

รวมทั้งสิ้น 

 

14,130 

- 

- 

14,130 

9. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 

     ด้ำนปริมำณ 

   1. เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

   2. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี 

      ความสุข 

   3. มีจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ

เทคโนโลยี 

      ที่เหมาะสมกับวัย 

   4. มีผลประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล 

      ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 

สังเกต 

 

ประเมินโครงการ 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมินโครงการ 

 

  



 

 

 

ด้ำนคุณภำพ 

      ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง

สมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง

โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นลงมือกระท าผ่าน

ประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ

และเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการ

อย่างเป็นระบบ 

 

 

สังเกต 

 

ประเมินโครงการ 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมินโครงการ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

      เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี

การศึกษา 2564 – 2565 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  พ่อแม่ และครอบครัว 

ชุมชน  มีส่ วนร่ วมในการสร้ างโอกาสให้ เด็กได้ รับ

ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้และได้

ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้ผลการประเมินที่แท้จริงไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 

 

 

สังเกต 

 

ประเมินโครงการ 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมินโครงการ 

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                  (นางเกศินี  เมตตา) 

                                    ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพันธ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 

 

 

วิเครำะห์ใช้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิด

จากเรื่องที่อ่าน ฟังดูและสื่อสาร

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตาม

วัย 

2. ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน

น าเสนอความคิด วิธีการ

แก้ปัญหาด้วยวิธีภาษาหรือวิธีการ

ของตนเองได้อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3. เข้าร่วมกิจกรรมการแสวงหา

ความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

เหมาะสม 

 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

วิธีการสรุปความคิดจากเรื่องที่

อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

 

2. เพื่อให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และ

การใช้เทคโนโลยีในน าเสนอ

ความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธี

ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

3. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก

กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

1. มีการวางแผนการท างานอย่าง

รอบคอบ 

 

 

 

2. รอบคอบ ระมัดระวังในการ 

ใช้อุปกรณ์ 

 

 

3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเคารพ 

กฎ กติกา 

ครู 

1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้

เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้น

ของนักเรียน 

 

2. การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์และ

แหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

 

3. ก าหนดการวัดผลประเมินผล

ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และ

เนื้อหา/เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดและให้

ผู้เรียนจัดสรรเวลาเหมาะสม

เนื้อหาและกิจกรรม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม

บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าและเรียนรู้

ตามสภาพจริง 

3. เพื่อวัด/ประเมินตรงตาม

ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับกิจกรรม 

1. มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด

และวางแผนการท างาน จัดท า

ขั้นตอนการด าเนินงานและ

ระยะเวลาให้ชัดเจน 

2. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 

มีการตรวจสอบทดลองความ

พร้อมของสื่อก่อนใช้งานและมี

การส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

3. วางแผนการวัด/ประเมินผลให้

สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา  

จัดท าเครื่องมือการวัด/

ประเมินผลให้พอเพียงกับจ านวน

นักเรียน 



 

 

 

 

ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกัน 

โรงเรียน 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรฐาน

ของโรงเรียน 

2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ

กับการจัดกิจกรรมโครงการ 

 

3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสม

กับงานและความสามารถ 

4. มีการก าหนดการประเมินผล

การด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 

1. เพื่อให้การจัดกิจกรรม/

โครงการบรรลุตามมาตรฐานและ

ตัวบ่งชี้ 

 

2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 

3. เพื่อทราบผลการด าเนินงาน 

 

1. ศึกษาวิสัยทัศน์และมาตรฐาน

การศึกษา 

 

2. วางแผนการท างานและก าหนด

ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติ

กิจกรรม 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1.1 
(1) 

โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ  

          น.ส.จันทร์รัตน ์ ธนพลทวี
ลำภ, นำงรวินท์นิภำ  ก ำแพง
แก้ว   

      >กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก  เขียนได้  

คิดเลขเป็น 

1,000         นางสาวนพมณี  มีทอง และ 

ครูประจ าชั้น/กลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง  

คิดเลขคล่อง 

1,000         นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 
และ ครูประจ าชั้น/กลุ่มสาระ
ฯ 

      >กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  2,000         นางอัจฉรา  บางโม้ 

      >กิจกรรมสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 1,000         นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ 1,000         นางอัจฉรา  บางโม้ 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 1,000         นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2,000         นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว, 
นางสาวนพมณี  มีทอง 

      >กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ 1,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด 
(คณิตศาสตร์) 

1,000         น.ส.จันทร์รัตน ์ ธนพลทวีลาภ 

2 1 1.1 
(2,3,4

) 

โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำร
คิดของผู้เรียนให้เป็นคนไทยยุค 4.0  

          นำยตระกำร  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด           ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน           ครูประจ าชั้น 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมการรู้คณิตศาสตร์ Mathematics 
Literacy 

1,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

      > กิจกรรมการรู้วิทยาศาสตร์ Scientific 
Literacy  

2,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

      >กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทุกชั้นเรียน           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ และ  

ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่าน STEM ศึกษา 

5,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  

นายตระการ  ขวัญเนตร,             
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก,   
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

      >กิจกรรม หุ่นยนต์           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ 
NETWORK 

3,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

      >กิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมม่ิงใน
โรงเรียน (บอร์ดสมองกล) 

3,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  

นายตระการ  ขวัญเนตร,   

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก,                        
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

3 1 1.1 
(5) 

โครงกำรพัฒนำผู้เรียนมีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 

          นำงวิรำธร  แทนเทือก, 
นำงสำวนพมณี  มีทอง 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ    15,000       นางวิราธร  แทนเทือก,  

นางสาวนพมณี  มีทอง 

      >กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสอนซ่อมเสริม 
(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , 
สังคมฯ,ภาษาอังกฤษ) 

          ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน           นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมการจัดซื้อ เอกสารหลักฐานการศึกษา 5,000         นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมการการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ  ภาคเรียนละ 1  ครั้ง  

(วัสดุ สื่อ สอบ สอน ประจ าวิชา) 

20,000         นางวิราธร  แทนเทือก 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมทดสอบระดับชาติ (O – NET) 
กิจกรรมการทดสอบ NT 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ 

ครูต่างชาติ 

3,000         นางวิราธร  แทนเทือก 

4 1 1.1(6)  โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  

          นำงนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรำ,  

นำยศังกร  มำทองแดง 

      >จัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยครูและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

          ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

           -  งานบริการ 5,000        นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

 

  

นายกฤติธี  บุญพิมพ์ 

นายศังกร  มาทองแดง 

           -  งานเกษตร 5,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

นายภานุพล แขงามข า 

           -  งานประดิษฐ์ 5,000         นางสาวนพมณี  มีทอง 

นางอัจฉรา บางโม้ 

นางสาวพิมพ์วรีย์ ด าทองดี 

           -  งานอาหารและเครื่องดื่ม 5,000         นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

นางวิราธร  แทนเทือก 

นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

นางสาวพีรญา  บางโม้ 

           - วิทยากรภายนอก 48,000         น.ส.จันทร์รัตน์ ธนพลทวีลาภ 

      >กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในรูปแบบก าไรชีวิต           นายประกิจ  สนโต 

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

      >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี            นายตระการ  ขวัญเนตร 

         - ลูกเสือส ารอง   3,000       นางศรัญญา  บางเหลือง 

         - ลูกเสือสามัญ   3,000       นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

         - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   3,000       นายตระการ  ขวัญเนตร 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ           นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

5 1 1.2  

(1,2) 

โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมที่ดี มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย 

          นำงสำวโชติวรรณ แดงกอง
โค 

      >กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

(สภานักเรียน) 

1,000         นายศังกร  มาทองแดง 

      >กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่ปฏิบัติ
ตนดีด้านต่าง ๆ (ประกวดสมุดบันทึกความดี) 

          นายศังกร  มาทองแดง 

         - วันเด็ก           นายศังกร  มาทองแดง 

         - วันอ าลาสถานศึกษา 2,000         นายศังกร  มาทองแดง 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

   >กิจกรรมโรงพักจ าลอง (1 โรงเรียน 1 ต ารวจ)      นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

นายศังกร  มาทองแดง 

นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมสร้างจิตส านึก รักความเป็นไทย  

(ผ้าไทยวันศุกร์) 

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา, 
นายศังกร  มาทองแดง 

      >กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยี           นางโชติวรรรณ แดงกองโค 

      >กิจกรรมประกวดมารยาทไทย           นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

      >กิจกรรมส่งเสริมภาษาถิ่นวันละค า  

(ภาษาวังแดง) 

1,000         นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค
, นายศังกร  มาทองแดง,  

นางอัจฉรา  บางโม้ 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

6 1 1.2 
(3) 

โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีกำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

          นำงสำวอภิญญำ  เอี่ยมพงษ์ 

      >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1,000         นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 

      >เข้าวัดท าบุญทุกวันพระตลอดเทศกาล
เข้าพรรษา 

          นายศังกร  มาทองแดง 

      >กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญต่าง ๆ (วันแม่  

วันเทโว วันลอยกระทง วันส าคัญทางศาสนา 

และอ่ืน ๆ ) 

1,000         นายศังกร  มาทองแดง, 

นายพิพัฒน์  สอนนะลา 

      >กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างชาติ 
(ตรุษจีน) 

2,000         นายศังกร  มาทองแดง 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

7 1 1.2(4) โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิต
สังคม 

          นำงศรัญญำ  บำงเหลือง 

      >กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน         อปท. นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

      >กิจกรรมอาหารเสริม (นม)         อปท. นางศรัญญา  บางเหลือง 

      >กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก           นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมแปรงฟัน           นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมตรวจสุขภาพ 4,000         นางศรัญญา บางเหลือง และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

      >กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง เทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

          ครูประจ าชั้น และ 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบเก่ียวกับการ
เห็นและการได้ยินปีละ 1 ครั้ง 

          นางศรัญญา บางเหลือง และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

      >ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

500         นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

นายภาณุพล  แขงามข า 

      >กิจกรรมเฝ้าระวัง ต่อต้านยาเสพติด            นายศังกร  มาทองแดง 

      >กิจกรรมกิจกรรมนักข่าวน้อย และ อย.น้อย  500         นางศรัญญา  บางเหลือง 

      >กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 8,000         นายศังกร มาทองแดง, 

นายกฤติธี บุญพิมพ์ 

      >กีฬาสีภายในโรงเรียน 5,000         นายศังกร  มาทองแดง 

นายภาณุพล  แขงามข า 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      กีฬา-กรีฑาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ประถมและ
มัธยม 

10,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

นายภาณุพล  แขงามข า 

   >กิจกรรมป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในโรงเรียน 

 5,000    นางศรัญญา  บางเหลือง และ 

คณะครู 

8 4 2 
(1,2) 

โครงกำรพัฒนำระบบและกำรประกันคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

          ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,  

นำงสำวพีรญำ  บำงโม้ 

      >กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น           นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน ภาคเรียนละ 1ครั้ง           ฝ่ายวิชาการ 

      >ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการ 

2,000         ผู้บริหารสถานศึกษา,  

นางวิราธร แทนเทือก,   



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

      >กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียน
นักเรียน 

3,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน           ผู้บริหารสถานศึกษา/ 

ฝ่ายวิชาการ 

      >กิจกรรมจ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 

144,00
0 

    288,000   ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมการประกันตนเพื่อการจ้าง
งานให้กับบุคลากร 

7,200     14,400   ผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

20,000         ผู้บริหารสถานศึกษา,  

นางสาววรรธณา  คงรอด 

      >กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

      >กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

นางสาวนพมณี  มีทอง 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมประชุมคณะครู และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินภายใน หรือผลการวิจัยด้านวิชาการ
และการจัดการ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมจัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรและ
โครงสร้างการบริหาร 

1,000         ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมการจัดท าระเบียบรองรับการบริหาร           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

          ฝ่ายวิชาการ 

      >กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
คุณภาพ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารงบประมาณ
ทรัพย์สินและรายที่มีคุณภาพ 

          นางสาววรรธณา  คงรอด, 
นางสาวกุลวดี จินดากุล 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารทั่วไปที่มี
คุณภาพ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมบริหารงานการเงิน พัสดุ และข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 

30,000         นางสาววรรธณา  คงรอด 

      >กิจกรรมจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาการจัด
การศึกษา 

21,000         นางสาววรรธณา  คงรอด 

      >กิจกรรมจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทุกรอบ  6 เดือน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมประชุมครู เดือนละ  1 ครั้ง           ผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >ประชุมสัมมนา อบรมพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความร่วมมือระหว่างบ้าน 
องค์กร ศาสนา ชุมชน กรรมการสถานศึกษา 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน           คณะครู 

      >กิจกรรมรถรับ-ส่งนักเรียน           นางเกศินี  เมตตา 

      >กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และวัด 

          นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 

      >กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

นางสาวชมชื่น ชมภู ่

9 4 2 (3) โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย           ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,  

นำงสำวอรอุมำ  สงพอ 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >พัฒนาผู้เรียนตามโรงเรียนคุณภาพ SMT           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >การคัดกรองและตรวจวินิจฉัยส าหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

          นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์, 
นางสาวอรอุมา  สงพอ 

      >กิจกรรมการจัดท าเครื่องมือฝึกทักษะ การคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้ 

          นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์, 
นางสาวอรอุมา  สงพอ 

10 4 2(4) โครงกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้           ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,  

นำยศังกร  มำทองแดง 

นำงสำวพิมพ์วรีย์ ด ำทองดี 

      >พัฒนาครูตามความต้องการ          ผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      > พัฒนาศักยภาพศูนย์ ICT ชุมชน           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาเกณฑ์การประเมิน
ตาม  สมศ  ก าหนด และมาตรฐานตัวชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดย
ให้มีผลงานวิจัยนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้คณะครูมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษา
เด็กเป็นรายกรณี 

          ครูประจ าชั้น 

      >กิจกรรมอบรมครูด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมอบรมนักเรียนก่อนเรียนชั่วโมงแรก
ทุกวัน และกิจกรรมโฮมรูม 

          ครูประจ าชั้น 

11 4 2(5) โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

          ผู้บริหำรสถำนศึกษำ,  

นำยตระกำร  ขวัญเนตร 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมการจัดการและอนุรักษ์ด้านพลังงาน
ในสถานศึกษา 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

   >กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ธนาคารขยะ) 

     นายตระการ  ขวัญเนตร 

 

      >กิจกรรมพัฒนาอาคารเรียน             ผู้บริหารสถานศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา 

12 4 2(6) โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ           นำยธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  

นำยสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และระบบ 
Network 

10,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปริ้น 10,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ และ 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

คณะครู 

   >พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2,000     นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

   >จัดหาเครื่องเสียงหอประชุม 30,000     นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 3,500         นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

13 4 3(1,2) โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิด กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและปฏิบัติจริง สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     นำงศรัญญำ   บำงเหลือง 

นำยธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

นำงสำววรรธณำ  คงรอด 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นักเรียน 
คร ูและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   100,00
0 

      นางศรัญญา   บางเหลือง 

      >กิจกรรมห้องเรียน E-Classroom           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

14 2 3(3) โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 

เชิงบวก 

          นำงสำวอภิญญำ  เอี่ยมพงษ์ 

      >กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน           ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ เพ่ิมพูนความรู้           นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย (กลุ่มสี)           นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 

      >กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยี 

25,000         นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
และคณะครู 

      >กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

      >กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอน 

          คณะครู 

      >กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

 

1,000         นางอัจฉรา  บางโม้ 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

15 3 3(4,5) โครงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน 

          นำงวิรำธร  แทนเทือก 

      > กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2,000         นางวิราธร  แทนเทือก 

      > กิจกรรม การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

      > พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุก
คนมีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือ
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตาม
หลักสูตร  

2,000         นางวิราธร  แทนเทือก,  

นางสาวนพมณี  มีทอง 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      > กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัด 

          คณะครู 

      >กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์           นางศิริภา  ปราระกานนท์ 
และครูประจ าชั้น 

      >กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           นางศิริภา  ปราระกานนท์ 
และครูประจ าชั้น 

      >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา, 
น.ส.จันทร์รัตน ์ ธนพลทวีลาภ
, นางสาวชมชื่น  ชมภู ่

      >พัฒนาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC 

          นายตระการ  ขวัญเนตร 



 

 

 

รำยละเอียดแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมหมวดเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กล
ยุทธ์ 

ที ่

มฐ รำยกำร  /  โครงกำร งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 

เรียนฟรี 

ปัจจัย 

พื้นฐำน 

รำยได้
สถำนศึกษ

ำ 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(จัดนิทรรศการ/           
ตลาดนัดวิชาการ) 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนบา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



โครงการที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 (1.1) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  จากรายงานการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในมาตรฐานด้านผู้เรียน 
มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ผลการประเมิน มีคุณภาพระดับ
พอใช้ เนื่องจาก ผู้เรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์             มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จะต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์อันจะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาเป็น                      
การเร่งด่วนและเพ่ือยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 2.3   เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
   3.1.1  ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้  
   3.1.2  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 75 
   3.1.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 7 

 ด้านคุณภาพ 



  ผู้เรียนสามารถผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ            
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
    • กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
       • กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2   ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์และ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ       
      • กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
      • กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ 
      • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด (คณิตศาสตร์) 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
      • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
      • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 
 
 



 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวทิยาคาร)  

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 

 
นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 

 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

   

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร    

 
 
 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ     
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 

1,000 ตลอดปี น.ส.นพมณี  มีทอง และ 
ครูประจ าชั้น/กลุ่มสาระฯ 

   2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 

1,000 ตลอดปี นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว 
และครูประจ าชั้น/กลุ่มสาระฯ 

   2.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2,000 ตลอดปี นางอัจฉรา   บางโม้ 
   2.4 กิจกรรมสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได้ 

1,000 ตลอดปี นางศิริภา ปราระกานนท์ 

   2.5 กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ 1,000 ตลอดปี นางอัจฉรา   บางโม้ 

   2.6 กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 1,000 ตลอดปี นางศิริภา ปราระกานนท์ 

   2.6 กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู ่ 2,000 มิ.ย. 64– 
ก.ค.64 

นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว
น.ส.นพมณี  มีทอง 

   2.6 กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ 2,000 ตลอดปี นายตระการ  ขวัญเนตร 
  2.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด 
(คณิตศาสตร์) 

3,000 ตลอดปี น.ส.จันทรรัตน์  ธนพลทวี
ลาภ 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 ตลอดปี นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ 
    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ก.ย.65 นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐาน 
รวมทั้งสิ้น 

 
11,000 

- 
- 

11,000 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
   1. ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเองได้ร้อยละ 75 
   2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ  ร้อยละ 75 
   3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็น  
ไปตามเกณฑ์   ร้อยละ  75 

 
 

สังเกต 
 

ตรวจแบบฝึกหัด 
 

ทดสอบ 

 
 

แบบสังเกต 
 

แบบฝึกหัด 
 

แบบทดสอบ 

ด้านคุณภาพ 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ           
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี
การศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

 
ส ารวจ 
ทดสอบ 

 
แบบส ารวจ 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 



 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว) 
                                    ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
1. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟังดูและสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
2. ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแสวงหา
ความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟังดูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
 
2. เพ่ือให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และ
การใช้เทคโนโลยีในน าเสนอ
ความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธี
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
1. มีการวางแผนการท างานอย่าง
รอบคอบ 
 
 
 
2. รอบคอบ ระมัดระวังในการ 
ใช้อุปกรณ์ 
 
 
3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและเคารพ 
กฎ กติกา 

ครู 
1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้นของ
นักเรียน 
 
2. การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์และ
แหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
 
3. ก าหนดการวัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และเนื้อหา/
เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดและให้ผู้เรียน
จัดสรรเวลาเหมาะสมเนื้อหาและ
กิจกรรม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าและเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 
3. เพ่ือวัด/ประเมินตรงตามตัวชี้วัด
และสอดคล้องกับกิจกรรม 

 
1. มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด
และวางแผนการท างาน จัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาให้ชัดเจน 
2. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 
มีการตรวจสอบทดลองความพร้อม
ของสื่อก่อนใช้งานและมีการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ 
3. วางแผนการวัด/ประเมินผลให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา  
จัดท าเครื่องมือการวัด/ประเมินผล
ให้พอเพียงกับจ านวนนักเรียน 

 



 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
โรงเรียน 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
ของโรงเรียน 
2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับ
การจัดกิจกรรมโครงการ 
 
3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับ
งานและความสามารถ 
4. มีการก าหนดการประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรม/โครงการ
บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
2. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
3. เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน 

 
1. ศึกษาวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
การศึกษา 
 
2. วางแผนการท างานและก าหนด
ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติ
กิจกรรม 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

ความรู้ 
ครู 
ครูมีความรู้ด้าน มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ เทคนิคการสอน  การวัดผลประเมินผล 

นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
2. เพ่ือให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีในน าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 
3. รู้วิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 

คุณธรรม 
- มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รับผิดชอบตรงต่อเวลา มีวินัย ช่วยเหลือแบ่งปัน พอประมาณ 
เสียสละ มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 

 
 
 



โครงการที ่2   ส่งเสริมความสามารถในด้านทักษะการคิด ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0  

แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 (1.1 ข้อ 2,3,4) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายตระการ  ขวัญเนตร  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาเป็น                       
การเร่งด่วนและเพ่ือยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็น
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา น้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องใน
เรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงานท า และ
ได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์            
ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดจุดเน้นครูและผู้เรียน
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม   จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
โ ดย ใ ห้ เ รี ย น รู้ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร  Active Learning เ น้ น พัฒน าทั กษ ะกร ะบวนก า รคิ ด  กา ร เ รี ย น รู้ จ า ก                           
สถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่         
ทุกเวลาและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสังคมให้ไปสู่ยุคแห่ง
การเรียนรู้และเป็นไปตามเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการโครงการ ส่งเสริม
ความสามารถในด้านทักษะการคิด ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ของผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0 เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์
จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสามารถในการที่
จะสร้างนวัตกรรม และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ที่ได้พบเจอโดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ  
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาสถานการณ์หรือ
เหตุการณท์ี่ได้พบเจอจาก การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เรียน 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
   3.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ จากสถานการณ์หรือ
เหตุการณท์ี่ได้พบเจอโดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   3.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากสถานการณ์
หรือเหตุการณท์ี่ได้พบเจอโดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   3.1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  3.1.4 ผู้เรียนมีพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  3.1.5 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน ไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ 70 

 ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนสามารถผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน มีนวัตกรรมที่เกิดจาก
ตัวผู้เรียน 
 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาผู้เรียน 
มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได ้         
มีทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 



4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ            
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สถานการณ์หรือ 
      เหตุการณ์ที่ได้พบเจอจาก การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ  
          กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
          กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจาก 
      สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ได้พบเจอโดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกต 
      จากสิ่งต่างๆ 
           กิจกรรมนักข่าวน้อย 
          กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกหลักสูตร 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
          กิจกรรมการรู้คณิตศาสตร์ Mathematics Literacy 
          กิจกรรมการรู้วิทยาศาสตร์ Scientific Literacy 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เรียน 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่าน STEM ศึกษา 
    กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานของผู้เรียน (โซล่าเซลล์) 
    กิจกรรมหุ่นยนต์ 

  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทุกชั้นเรียน 
 
 



  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพิ่มศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
   กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ NETWORK 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน 

   กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
 
 
 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 

 
นายตระการ ขวัญเนตร 
 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

   

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร    
2. ด าเนินงานตามโครงการฯ(D) 
   2.1 กิจกรรมนักข่าวน้อย 

- ต.ค.64- ก.ย.65 นางอัจฉรา  บางโม้ 

   2.2  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด - ต.ค.64- ก.ย.65 ครูประจ ากลุ่มสาระ 

   2.3 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน - ต.ค.64- ก.ย.65 ครูประจ าชั้น 

   2.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ 
นอกหลักสูตร 

 ต.ค.64- ก.ย.65 ครูประจ ากลุ่มสาระ 

   2.5 กิจกรรมการรู้คณิตศาสตร์ 
Mathematics Literacy 

1,000 ต.ค.64- ก.ย.65 นายตระการ ขวัญเนตร 

   2.6 กิจกรรมการรู้วิทยาศาสตร์  
Scientific Literacy 

2,000 ต.ค.64- ก.ย.65 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

   2.7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่าน STEM ศึกษา  

5,000 ต.ค.64- ก.ย.65 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
นายตะการ   ขวัญเนตร
นางสาวชมชื่น  ชมภู ่
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 
นายสุวัฒน์ชัย   แทนเทือก 

   2.8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงาน
ของผู้เรียน (โซล่าเซลล์) 

- ต.ค.64- ก.ย.65 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   2.9 กิจกรรมหุ่นยนต์ - ต.ค.64- ก.ย.65 นายสุวัฒน์ชัย   แทนเทือก 
 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   2.10 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทุกชั้น
เรียน 

- ต.ค.64- ก.ย.65 ครูประจ ากลุ่มสาระ 

    2.11 กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ 
NETWORK 

3,000 ต.ค.64- ก.ย.65 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 
นายสุวัฒน์ชัย   แทนเทือก 

    2.12 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้ 

- ต.ค.64- ก.ย.65 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 
นายสุวัฒน์ชัย   แทนเทือก 

    2.13 กิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรม
มิ่งในโรงเรียน 

3,000 ต.ค.64- ก.ย.65 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นายตระการ  ขวัญเนตร 
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 
นายสุวัฒน์ชัย   แทนเทือก 

    2.14 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

- ต.ค.64- ก.ย.65 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นายตระการ  ขวัญเนตร 
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 
นายสุวัฒน์ชัย   แทนเทือก 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 ตลอดปี นายตระการ ขวัญเนตร 
 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯน าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ก.ย.65 นายตระการ ขวัญเนตร 
 

งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) 
    เงินเรียนฟรี 15 ปี 
    เงินปัจจัยพื้นฐาน 
รวมทั้งสิ้น 

 
14,000 

- 
- 

14,000 



9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ จากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ได้พบเจอ
โดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 2.ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
ได้พบเจอโดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 4. ผู้เรียนมีพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมแก่
ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 5. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์ 
การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
 

ตรวจแบบฝึกหัด 
สังเกต 

 
 

ตรวจแบบฝึกหัด 
สังเกต 

 
 

ทดสอบ 
 

ตรวจแบบฝึกหัด 
สังเกต 

ตรวจแบบฝึกหัด 
สังเกต 

 
 

แบบฝึกหัด 
แบบสังเกต 

 
 

แบบฝึกหัด 
แบบสังเกต 

 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบฝึกหัด 
แบบสังเกต 
แบบฝึกหัด 
แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
            ผู้เรียนสามารถผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีทักษะและประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน มีนวัตกรรมที่เกิดจากตัวผู้เรียน 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ผู้ เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี
การศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาผู้เรียน                มี
ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้มีทักษะ
และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ เรียน  และสร้าง
นวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
ส ารวจ 
ทดสอบ 

 
แบบส ารวจ 
แบบทดสอบ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายตระการ ขวัญเนตร) 
                                    ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
   1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ได้
พบเจอโดย การอ่าน การฟังหรือการ
สังเกตจากสิ่งต่างๆ ตามความคิดของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
   2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ได้พบเจอโดย การอ่าน 
การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
ตามความคิดของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
การคิดได้อย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 
 
2. เพ่ือให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และ
การใช้เทคโนโลยีในพัฒนาและ
น าเสนอความคิด วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง 
 
 
 
3. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
1. มีการวางแผนการคิด การ
แก้ปัญหาโดยไตร่ตรองความคิด
อย่างรอบคอบ 
 
 
 
2. รอบคอบ ระมัดระวังในการ 
ใช้ค าพูด ถ่อยค า และความคิดของ
ตนเอง 
 
 
 
 
3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและเคารพ 
กฎ กติกา 



ครู 
1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้นของ
นักเรียน 
 
2. การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์และแหล่ง
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับนักเรียน 
 
3. ก าหนดการวัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และเนื้อหา/
เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดและให้
ผู้เรียนจัดสรรเวลาเหมาะสม
เนื้อหาและกิจกรรม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าและเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
3. เพ่ือวัด/ประเมินตรงตาม
ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับกิจกรรม 

 
1. มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด
และวางแผนการท างาน จัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาให้ชัดเจน 
2. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 
มีการตรวจสอบทดลองความพร้อม
ของสื่อก่อนใช้งานและมีการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ 
3. วางแผนการวัด/ประเมินผลให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา  
จัดท าเครื่องมือการวัด/ประเมินผล
ให้พอเพียงกับจ านวนนักเรียน 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

โรงเรียน 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
ของโรงเรียน 
2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับ
การจัดกิจกรรมโครงการ 
 
3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับ
งานและความสามารถ 
4. มีการก าหนดการประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรม/โครงการ
บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
2. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
3. เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน 

 
1. ศึกษาวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
การศึกษา 
 
2. วางแผนการท างานและก าหนด
ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติ
กิจกรรม 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

ความรู้ 
ครู 
ครูมีความรู้ด้าน มาตรฐานการศึกษา  ตัวชี้วัด  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน  การวัดผลประเมินผล 



นักเรียน 
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ จากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ได้พบเจอโดย 
การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
2. มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีได้พบ
เจอโดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
3. รู้วิธีการพัฒนาทักษะการคิดและรู้จักใช้ทักษะการคิดให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรม 
- มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รับผิดชอบตรงต่อเวลา มีวินัย ช่วยเหลือแบ่งปัน พอประมาณ 
เสียสละ มีจิตอาสา มีความคิดดี และมีจิตสาธารณะ 

 
 
 



โครงการที่ 3   พัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 (1.1 ข้อ 5) คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางวิราธร   แทนเทือก   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตราที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ (หมายถึง 
สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง  เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิด  

ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง  
ในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษามี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งสอดรับกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี             
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  ด้านคุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้น  การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเพ่ือยกระดับองค์กร          
ให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการทดสอบระดับชาติและ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
        ด้านปริมาณ 
          3.1.1เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
   3.1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
   3.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ
ทดสอบระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)มีความก้าวหน้าของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มีความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการทดสอบระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงาน                        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ฯ  ในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
  4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ ( D ) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
     กิจกรรมการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ 
     กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสอนซ่อมเสริม (ภาษาไทย , คณิตศาสตร์, 
               วิทยาศาสตร์ , สังคมฯ,ภาษาอังกฤษ) 
     กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน 
     กิจกรรมการจัดซื้อ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผู้เรียนมคีวามก้าวหน้าในด้านสมรรถนะส าคัญตาม 
                                หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
    กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    กิจกรรมจัดซื้อสื่อคณิตศาสตร์ 
 วัตถุประสงค์ที่ 3  เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามก้าวหน้าในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ 
    ทดสอบระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
     กิจกรรมทดสอบระดับชาติ (O-NET) กิจกรรมการทดสอบ (NT) 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 
  เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล ( A ) 
  4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

7. สถานที่   โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
 
 



8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ ( P ) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการ ด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ 
ผ่านมา 
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาโครงการฯ 
4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
- 

 
ต.ต.64 

 
 

 
นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวพีรญา  บางโม้ 
 

ขั้นด าเนินการ ( D )    
1. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานตามโครงการฯ 

 ต.ค.64 
 

นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวพีรญา  บางโม้ 
 

2.1 กิจกรรมการวัดผลตามสภาพจริง  ตลอดปี คณะครู 
2.2 กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ 15,000 ก.พ.65 -ก.ย.65 นางวิราธร  แทนเทือก 

2.3  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสอน
ซ่อมเสริม (ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, สังคมฯ,ภาษาอังกฤษ)     

 ตลอดปี ครูประจ ากลุ่มสาระ 
 

2.4 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน  พ.ย.64-มิ.ย.65 นางสาววรรธณา คงรอด 
2.5 กิจกรรมการจัดซื้อ เอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา 

5,000 ตลอดปี นางวิราธร  แทนเทือก 

2.6 กิจกรรมการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (วัสดุ 
สื่อ สอบ สอน ประจ าวิชา) 

20,000 ตลอดปี นางวิราธร  แทนเทือก 

2.7 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้าน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน 

- ต.ค.64-ก.ย.65 นางวิราธร  แทนเทือก 

 
 
 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.8 กิจกรรมการทดสอบระดับชาติ (O–NET) 
กิจกรรมการทดสอบ NT 

- ก.พ.65-มี.ค.65 นางวิราธร  แทนเทือก 

2.9 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครู
ต่างชาติ 

3,000 ตลอดปี นางวิราธร  แทนเทือก 

ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯก าหนด 

  
ตลอดปี 

 
นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวพีรญา  บางโม้ 

ขั้นประเมินและรายงานผล ( A ) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ  
น าเสนอฝ่ายบริหาร 

  
ก.ย.65 

 

 
นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวพีรญา  บางโม้ 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 
รวมทั้งสิ้น 

 
28,000 
15,000 

- 
43,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในด้านสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการทดสอบระดับชาติและระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

ทดสอบ 
 

สังเกต 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
 

แบบทดสอบ 
 

สังเกต 
แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

ด้านคุณภาพ 
     ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มี
ความก้าวหน้าของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มคีวามก้าวหน้าในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการทดสอบระดับชาติและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)           
ในปีการศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาและเป็น
ผู้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 

 
ส ารวจ 

 

 
แบบส ารวจ 

 
 

   ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางวิราธร  แทนเทือก) 
                                  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



การวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (มฐ.1) 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
ด้านคร ู
1. ก าหนดเนื้อหาสาระ  ความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
แต่ละกลุ่มสาระให้เหมาะสมกับ
เวลาและระดับชั้นของผู้เรียน 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ระดับชั้น 
4.ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียนใช้ความรู้  
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน อดทน มี
ความพากเพียร มีวินัย มีสัมมา
คารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับ
สังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
5. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคม
ของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้ เ รี ยนคิด เป็นท า เป็นอย่ างมี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้าน 
ต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้อง
น าไปสู่ความยั่งยืนของผล 
 
 

 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
5.เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
1  สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2 มีการจัดท าแผนการสอนบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมี
ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการ
เรียนรู้ 
4  มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน 
5  มีการวัดผลประเมินผลที่เกิด
จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวิชา  และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง  พัฒนาการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
6  ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
น้อมน าสู่วิถีชีวิต และเผยแพร่สู่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ
หน่วยงาน 

 



ความรู้ 
          1. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้   ตัวบ่งชี้แต่ละกลุ่มสาระ 
          2. มีการวางแผนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ 
          3. มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
          4. มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น 
          5. มีความรู้เรื่องการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
          6.ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 7. จัดกิจกรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข   เพ่ือผล 4 มิต ิ

คุณธรรม 
            ใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ  มีจิตวิญญาณครู  ขยันอดทน เสียสละ มีความยุติธรรม 
รักและเมตตาต่อศิษย์  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ   ตรงต่อเวลา  มีความเป็นกัลยาณมิตร  มีเหตุผล 

 
 

 



โครงการที่ 4   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 (1.1 ข้อ 6) 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ   นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษา
มุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ให้ผู้เรียน
สามารถวางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน สามารถปรั บตัวและท างานเป็นทีม              
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียด
รอบคอบ ในการท างานผู้มีความสุขพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จร้อยละ  80 
  3.1.2  เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   ร้อยละ 80 
  3.1.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ  80 
  3.1.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
   ร้อยละ  80 

 



 ด้านคุณภาพ 
      ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
สามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาและเป็น
ผู้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามเกณฑ์ท่ี
ตนสนใจ 

4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ            
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
        กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ 
        กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
        ของตนเอง    
        จัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
        กิจกรรมสหกรณ ์ 
 



 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ 
         อาชีพที่ตนสนใจ 
        จัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- งานบริการ 
- งานเกษตร 
- งานประดิษฐ์ 
- งานอาหารและเครื่องดื่ม 

        กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในรูปแบบก าไรชีวิต 
        ส่งเสริมอาชีพโดยวิทยากรภายนอก 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 
 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4 วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.5 สถานประกอบการในชุมชนต าบลวังแดง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
 
 



8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการ
ด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

  
 

 

 
 
 

 
นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
และคณะ 
 
 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่
ผ่านมา 

 
ต.ค.64 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ 

  

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

  

ขั้นด าเนินการ (D)    
1.ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 

 ต.ค.64 
 

 

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  ต.ค.64 - ก.ย.65  

   2.1  จัดการเรียนการสอนโดยครูและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ตลอดปี ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

- งานบริการ 5,000 ตลอดปี นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว 
นายกฤติธี  บุญพิมพ์ 
นายศังกร  มาทองแดง 

- งานเกษตร 5,000 ตลอดปี นายตระการ  ขวัญเนตร 
นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 
นายภานุพล  แขงามข า 

- งานประดิษฐ์ 5,000 ตลอดปี นางสาวนพมณี  มีทอง 
นางอัจฉรา  บางโม้ 
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- งานอาหารและเครื่องดื่ม 5,000 ตลอดปี นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
นางสาวพีรญา  บางโม้ 

  2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ธ.ค.64-มี.ค.65 นายตระการ  ขวัญเนตร 
- ลูกเสือส ารอง 3,000  นางศรัญญา  บางเหลือง 

- ลูกเสือสามัญ 3,000  นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3,000  นายตระการ  ขวัญเนตร 
  2.3  กิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน ในรูปแบบ
ก าไรชีวิต 

- ตลอดปี นายประกิจ  สนโต 
นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

  2.4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

- ก.พ.64-มี.ค.64 นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

  2.5 ส่งเสริมอาชีพโดยวิทยากรภายนอก 48,000 ตลอดปี น.ส.จันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 
ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ 
    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

ก.ย.64 นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐาน 
รวมทั้งสิ้น 

 
68,000 
9,000 

- 
77,000 

 

 

 

 



9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จร้อยละ  80 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

2. เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเองร้อยละ 80 

สังเกต แบบสังเกต 

3. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 80 สังเกต แบบสังเกต 

4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ร้อยละ 80 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

ด้านคุณภาพ 
       ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สามารถ
วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ สามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี
การศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามเกณฑ์ที่ตนสนใจ 

 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา) 
                                  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.................. ............................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
-ได้รับความรู้  ประสบการณ์ 
-ได้ฝึกทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
- ประพฤติปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างที่ดี 

 
-นักเรียนได้รับความรู้จากครูที่เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและใช้สื่อเทคโนโลยี  
การวัดและประเมินผล  งานวิจัยและพัฒนาการ  
และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 
-ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-ความรับผิดชอบ 
-รู้ภาวะเสี่ยง 
-รอบคอบในการด าเนิน
ชีวิต 

ครู 
-มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ  
-การจัดกิจกรรม  ด าเนินงาน 
-ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

 
-ครูมีความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ครูวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  ออกแบบจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและใช้
สื่อเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผล  งานวิจัย
และพัฒนาการ  และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

 
-โครงการของโรงเรียน
บ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
-มีทักษะในกาด าเนินการ
ตามโครงการ 
-มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

โรงเรียน 
-มีโครงการที่ดีและมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน 
-ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

 
-โรงเรียนมีครู  ที่มีความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและใช้สื่อเทคโนโลยี  การวัดและ
ประเมินผล  งานวิจัยและพัฒนาการ  และ
ประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
-โครงการของโรงเรียน
บ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
- งบประมาณ 
    
 

ความรู้ 
          -ความรู้  ทักษะกระบวนการ  การใช้สื่อเทคโนโลยี  การวัดผล ประเมินผล  การวิจัยและพัฒนาการ  
          -ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

คุณธรรม 
  ความรับผิดชอบ   ความเสียสละ   การตรงต่อเวลา   และประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 



โครงการที ่5   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
    ความเป็นไทยตามคุณลักษณะ คนไทยยุค 4.0 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1.2 (1,2) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค, นางสาววรรธณา  คงรอด 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่่าลง 
พบว่าเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ่าวันของนักเรียนและมีครูบางส่วน
เท่านั้นที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ 
โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 
มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัย
ชีวิตประจ่าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียน
คู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก่าหนด 
  2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎกติกา และเคารพกติกาของสถานศึกษา 
  2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส่านึกตามที่สถานศึกษาก่าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด่ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
       2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่ารงชีวิตประจ่าวันได้ 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
        ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80  พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก่าหนด 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80  ปฏิบัติตามกฎกติกา และเคารพกติกาของสถานศึกษา  
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80  ค่านิยมและจิตส่านึกตามที่สถานศึกษาก่าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
      3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลงานที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ภูมิปัญญา 

  ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีพฤติกรรมที่มี
คุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส่านึกตามที่สถานศึกษาก่าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด่ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทยสามารถ ใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่ารงชีวิตประจ่าวันได้ 
 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564-2565  ได้รับการพัฒนาให้
เป็นผู้มีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส่านึกตามที่สถานศึกษาก่าหนด  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย
และด่ารงไว้ซึ่งความเป็นไทยสามารถ ใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่ารงชีวิต
ประจ่าวันได้ ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการก่าหนด 

4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส่านักงานคณะกรรมการ 
                  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  4.1.2 ศึกษาผลการด่าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
  4.1.4 จัดท่าโครงการฯ น่าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 
 



 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท่างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด่าเนินงานตามโครงการฯ 
 
        วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด             
    กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เน้นการยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
    กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่ปฏิบัติตนดีด้านต่าง ๆ  (การประกวดสมุดบันทึก          
ความดี ,วันเด็ก, วันอ่าลาสถานศึกษา ฯ)       
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎกติกา และเคารพกติกาของสถานศึกษา 
     กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน คุณธรรม 12 ประการ 
    กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (สภานักเรียน)  
     กิจกรรมโรงพักจ่าลอง  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     กิจกรรมเข้าวัดท่าบุญในวันพระ วันส่าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
     กิจกรรมสร้างจิตส่านึกรัก และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพื่อให้ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
   กิจกรรมสร้างจิตส่านึก รักความเป็นไทย (ผ้าไทยวันศุกร์) 
   กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยี 
     กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5  เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้   
    กิจกรรมส่งเสริมภาษาถิ่นวันละค่า (ภาษาวังแดง) 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด่าเนินงาน และคอยอ่านวยความสะดวกในการด่าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก่าหนด 
 
 
 



 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท่ารายงานโครงการฯ น่าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2  คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4  เจ้าหน้าที่ต่ารวจ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถานที่ 
 -  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
 -  วัดวังแดง, วัดสัจจาราษฎรบ์่ารุง, วัดห้วยพิกุลทอง, วัดหัวดาน 
       -  สถานีต่ารวจภูธรตรอน 
 
8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัโครงการฯ ศึกษาผลการด่าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

  
 

 

 
 

 

2. ศึกษาผลการด่าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64 น.ส.โชติวรรณ แดงกองโค 
นางสาววรรธณา  คงรอด 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

   

4. จัดท่าโครงการฯน่าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 

   

 

 



 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (D)    

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ    

  2.1  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เน้น
การยิ้ม ไหว้ ทักทาย  

- ตลอดปี น.ส.โชติวรรณ  แดงกองโค 

  2.2  กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนดีด้านต่าง ๆ (การประกวดสมุดบันทึก
ความดี) 

- ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง 

- วันเด็ก - ม.ค.65 นายศังกร  มาทองแดง 

- วันอ่าลาสถานศึกษา 2,000 มี.ค.65 นายศังกร  มาทองแดง 
  2.3  กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
คุณธรรม 12 ประการ 

- ตลอดปี น.ส.โชติวรรณ  แดงกองโค 

  2.4  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สภานักเรียน) 

1,000 ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง   
คณะกรรมการนักเรียน 

  2.5 กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย (กลุ่มสี) - ตลอดปี ครูประจ่าชั้น  
  2.6  กิจกรรมเข้าวัดท่าบุญในวันพระ วัน
ส่าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ 

- ตลอดปี  น.ส.โชติวรรณ  แดงกองโค 
นายศังกร  มาทองแดง 

  2.7  กิจกรรมสร้างจิตส่านึกรัก และเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

- ตลอดปี น.ส.โชติวรรณ  แดงกองโค 

  2.8 กิจกรรมโรงพักจ่าลอง - ตลอดปี นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
นายตระการ  ขวัญเนตร 
นายศังกร  มาทองแดง 

   2.9 กิจกรรมสร้างจิตส่านึก รักความเป็นไทย 
(ผ้าไทยวันศุกร์) 

- ตลอดปี นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
นายศังกร  มาทองแดง 

   2.10 กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยี - ตลอดปี ครูประจ่าชั้น/กลุ่มสาระฯ 
   2.11 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย - ตลอดปี นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

   2.12 กิจกรรมส่งเสริมภาษาถิ่นวันละค่า 
(ภาษาวังแดง) 

1,000 ตลอดปี น.ส.โชติวรรณ  แดงกองโค 
นางอัจฉรา  บางโม้ 
นายศังกร  มาทองแดง 



 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด่าเนินงาน และคอยอ่านวยความสะดวกในการ
ด่าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก่าหนด 

-  ก.ย.65 น.ส.โชติวรรณ แดงกองโค 
นางสาววรรธณา  คงรอด 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท่ารายงานโครงการฯ น่าเสนอฝ่าย
บริหาร 

- ก.ย.65 น.ส.โชติวรรณ แดงกองโค 
นางสาววรรธณา  คงรอด 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 
รวมทั้งสิ้น 

 
4,000 

- 
- 

4,000 
 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก่าหนด 

 
 

สังเกต 
 

 
 

แบบสังเกต 
 

2. นักเรียนร้อยละ 80  เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎกติกา 
และเคารพกติกาของสถานศึกษา 

ส่ารวจ แบบส่ารวจ 
แบบสังเกต 

3. นักเรียนร้อยละ 80  เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส่านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก่าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีไทย ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 



5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลงานที่แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญา 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

    ด้านคุณภาพ 
     ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์  ในทุกกิจกรรมตามท่ีโครงการก่าหนด    

 
สังเกต 
ส่ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส่ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
              ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)          
ในปีการศึกษา 2564-2565  ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์                   
ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการก่าหนด 

 
สังเกต 
ส่ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส่ารวจ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค) 
                      ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
- มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี      
ไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
- มีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 
- ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย 

 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

 
- การป้องกันและแก้ไข 
- ความรับผิดชอบ 
- ความชื่อสัตย์ ประหยัด 
- รอบคอบในการด่าเนินชีวิต 

ครู 
- แผนการจัดท่าโครงการ 
- การจัดกิจกรรมด่าเนินงาน 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 

 
- ครูเข้าใจแผนการจัดท่าโครงการ 
กิจกรรมและสามารถน่าไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ครูรู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไป
ตามโครงการและแผนงานที่วางไว้ 

 
- โครงการของโรงเรียน          
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

โรงเรียน 
- มีโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียน และชุมชนอย่างสูงสุด 
- งบประมาณใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
- ก่าหนดงานและเวลาในการ
ท่างานได้รวดเร็วและเหมาะสม 

 
- โรงเรียนดูแลพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
มีนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
ที่ดีงาม 

 
- โครงการของโรงเรียน      
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
- งบประมาณ 
 

ความรู้ 
     การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

คุณธรรม 
     ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละ              
ความประหยัด และความรอบคอบในการด่าเนินชีวิต 

 
 



โครงการที่ 9  ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 

แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 

สอดคล้อง มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1.2 (3) 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอภิญญา เอ่ียมพงษ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น กฎกติกาแห่งกิริยามารยาท 

การแต่งกาย  ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ สามารถแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกันได้

ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์การจัดการสังคมที่มีหลากหลายจะต้องเริ่มที่การปรับ

ทัศนคติของนักเรียน ต้องมีการยอมรับในความหลากหลายของความแตกต่าง โดยใช้พ้ืนฐานทางหลักธรรม

ศาสนา ทั้งเรื่องของความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงให้โอกาสกับทุกกลุ่มได้แสดงอัตลักษณ์ของตน

อย่างเสรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน อยู่บนวิถีของคุณธรรมร่วมกัน  สอดคล้องกับการมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ระบุไว้ ซึ่งสถานศึกษาจะบรรลุได้ตามมาตรฐานของ

หลักสูตรนั้น สถานศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อ

บุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของสังคม โดยเน้นการจัดกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ) จึงมีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติ

ตามเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของ

นักเรียนอย่างสุภาพ เพ่ือยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย   

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2.2 ให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

 

 

 

 



3. เป้าหมาย 

  3.1 ผลผลิต (Output) 

       ด้านปริมาณ 

       3.1.1 ผู้ เรียนร้อยละ 75 มีคุณลักษณะค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

        3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 75 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

        ด้านคุณภาพ 

       ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ

ค่านิยมที่ดียอมรับความแตกต่างที่หลากหลายโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมในทุก

กิจกรรมตามที่โครงการก าหนด 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

        ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564-2565 ได้รับการพัฒนาให้

เป็นผู้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายในชุดกิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนด 

 

4. วิธีด าเนินการ 

  4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 

        4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

        4.1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

        4.1.3 จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 

        4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 

        4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

      โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     กิจกรรมเข้าวัดท าบุญทุกวันพระตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 

     กิจกรรมอบรม คุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์ (เน้นการยิ้มไหว้ทักทายและ 

    การสมาทานศีล 5) 

 กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญต่างๆ (วันพ่อ,วันแม่, วันเทโว,วันลอยกระทง

,วันส าคัญทางศาสนาอ่ืน) 



 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ                    

              ความหลากหลาย 

     กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างชาติ 

4.3 นิเทศติดตามผล (C) 

        เจ้าของโครงการ ,นิเทศติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระที่โครงการก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินผลและรายงานผล (A) 

         4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 

         4.4.2 จัดท ารายงานโครงการน าเสนอฝ่ายบริหาร 

5.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565 

7.สถานที ่

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

8.งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

   

นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่  

ผ่านมา 

3. ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาโครงการฯ 

4. จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ขั้นด าเนินการ (D)    

2. ด าเนินงานตามโครงการ 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมเข้าวัดท าบุญทุกวันพระตลอด

เทศกาลเข้าพรรษา 

- ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง 

2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1,000 ตลอดปี น.ส.โชติวรรณ  แดงกองโค 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญต่าง ๆ (วันพ่อ

,วันแม่, วันเทโว,วันลอยกระทง,วันส าคัญ

ทางศาสนาอ่ืน) 

1,000 ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง 

นายพิพัฒน์ สอนนะลา 

2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างชาติ 2,000 ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง 

ขั้นนิเทศติดตาม (C) 

    เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ

ด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกใน

การด าเนินกิจกรรมในการด าเนินกิจกรรม

ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่

โครงการก าหนด 

 ก.ย. 65 นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

 1. สรุปประเมินโครงการ 

 2. จัดท ารายงานโครงการน าเสนอฝ่าย

บริหาร 

 ก.ย. 65 นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

รวมงบประมาณ 

        เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 

        เงินเรียนฟรี 15 ปี 

        เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 

รวมทั้งสิ้น 

 

4,000 

- 

- 

4,000 

 

 

 

 

 



9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (Output) 

        ด้านปริมาณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีคุณลักษณะและค่านิยม 

ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ผู้เรียนร้อยละ 75 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 

ความแตกต่างและความหลากหลาย 

สังเกต แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 

       ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)             

ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่ พึงประสงค์ในทุก กิจกรรมตามที่

โครงการก าหนด 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 

       ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)             

ในปีการศึกษา 2564 -2565 ได้รับการพัฒนาให้เป็น            

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในทุก

กิจกรรมตามที่โครงการก าหนด 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

 

ลงชื่อ…………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวอภิญญา เอี่ยมพงษ์) 

                          ครโูรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 

- มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีไม่

ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคม 

- ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างที่หลากหลาย 

 

- นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 

- การป้องกันและแก้ไข 

- ความรับผิดชอบ 

- ความซื่อสัตย์ประหยัด 

- รอบคอบในการด าเนินชีวิต 

ครู 

- แผนการจัดท าโครงการ 

- การจัดกิจกรรมด าเนินงาน 

- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 

- ครูเข้าใจแผนการจัดท า

โครงการกิจกรรมและสามารถ

น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  

-ครูรู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์

เป็นไปตามโครงการและแผนที่

วางไว้ 

 

- โครงการของโรงเรียนบ้านวัง

แดง(สหจิตวิทยาคาร) 

โรงเรียน 

- มีโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนและชุมชนอย่างสูงสุด 

- งบประมาณใช้จ่ายอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า 

- ก าหนดงานและเวลาในการ

ท างานได้รวดเร็วและเหมาะสม 

 

- โรงเรียนดูแลพัฒนานักเรียนให้

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ดีงาม 

 

-โครงการของโรงเรียนบ้านวัง

แดง(สหจิตวิทยาคาร)  

- งบประมาณ 

ความรู้ 

การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

คุณธรรม 

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความเสียสละ ความ

ประหยัดความรอบคอบในการด าเนินชีวิต 

 



โครงการที่ 7                โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
แผนงาน             การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 1      การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษายุคใหม่ 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.         มาตรฐานที่ 1  (1.2 ข้อ 4)              
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางศรัญญา  บางเหลือง 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2564 -  กันยายน  2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาปรับปรุงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมนุษย์          
ให้ดีขึ้น การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้จัดการศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข  สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ จ าเป็นต่อการ
พัฒนาการทุก ๆ ด้านในตัวบุคคล ในแง่ของการศึกษาจึงต้องเห็นความส าคัญว่าสุขภาพท่ีสมบูรณ์ กับการศึกษา
เล่าเรียนควรเป็นของคู่กัน 

  โรงเรียนนับเป็นสถานที่ ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพให้ดีให้แก่เด็ก ครอบครัว บุคลากรของโรงเรียน
และสมาชิกในชุมชน โรงเรียนล่งเสริมสุขภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดี  โรงเรียน             
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  มีความตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือเป็นการเติมเต็มให้กับนักเรียนที่
ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีจ าเป็น 
4. นักเรียนมีความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 

ด้านปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนร้อยละ  80  มีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3.1.2 นักเรียนร้อยละ  80  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับบริการด้านสุขภาพที่จ าเป็น 
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
 

 



          ด้านคณุภาพ 

   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564-2565  ได้รับการพัฒนาและ
เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ 
                  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
  4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 

        วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  นักเรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน    
         กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 
         กิจกรรมอาหารเสริม (นม)  
         กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ  1 ครั้ง เทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
               ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
         ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
         กิจกรรมดนตรีนาฎศิลป์ 
         กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
         กิจกรรมกีฬา-กรีฑาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ประถมและมัธยม 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพที่จ าเป็น 
          กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
          กิจกรรมแปรงฟัน  
                      กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบเก่ียวกับการเห็นและการได้ยินปีละ 1 ครั้ง 
         กิจกรรมป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
        ภายในโรงเรียน 



 
        วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  นักเรียนมีความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
         กิจกรรมเฝ้าระวัง ต่อต้ายยาเสพติด 
         กิจกรรมนักข่าวน้อย และอย.น้อย 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2  คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังแดง 
 5.5  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรอน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถานที่ 
 -  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังแดง 
       -  โรงพยาบาลตรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกบัโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

  
 

 

 
นางศรัญญา  บางเหลือง 
 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64 นางศรัญญา  บางเหลือง 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

  นางศรัญญา  บางเหลือง 
 

4. จัดท าโครงการฯน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร   นางศรัญญา  บางเหลือง 
ขั้นด าเนินการ (D)    

1. กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  ตลอดปี นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

2. กิจกรรมอาหารเสริม (นม)  ตลอดปี นางขวัญตา  ม่อมดี 
3. กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก - ตลอดปี นางศรัญญา  บางเหลือง 

 
4. กิจกรรมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวันและตรวจสุขภาพ 

- ตลอดปี น.ส.จันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 4,000 ตลอดปี นางศิริภา ปราระกานนท์ 
6. กิจกรรมชั่งน าหนัก  วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ  
1 ครั้งเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

- พ.ย.64, 
มิ.ย.65 

ครูประจ าชั้น 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

7. กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบการ
มองเห็นและการได้ยิน ปีละ 1 ครั้ง 

- ตลอดปี ครูประจ าชั้น 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

500 มี.ค.-มิ.ย.
65 

นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

9. กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย - ตลอดปี คณะครู 

10. กิจกรรมเฝ้าระวังต่อต้านยาเสพติด - ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง 
11. กิจกรรมนักขา่วน้อยและ อย.น้อย 500 ตลอดปี นางศรัญญา  บางเหลือง 

 
 
 
 
 

 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

12. กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 8,000 ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง 
13. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 5,000 ต.ค.65-

พ.ย.65 
นายตระการ  ขวัญเนตร 
นายศังกร  มาทองแดง 

14. กิจกรรมกีฬา-กรีฑาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 
ประถม –มัธยม 

10,000 พ.ย.64-
ก.พ.65 

นายตระการ  ขวัญเนตร 
นายศังกร  มาทองแดง 

15. กิจกรรมป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในโรงเรียน 

5,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

นางศรัญญา  บางเหลือง 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

  ก.ย.65 นางศรัญญา  บางเหลือง 
 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ก.ย.65 นางศรัญญา  บางเหลือง 
 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 
รวมทั้งสิ้น 

 
28,000 
5,000 

- 
33,000 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ  80  มีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
 

ชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง 

 
 

แบบบันทึก 
 

2. นักเรียนร้อยละ  80  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดี 

สังเกต แบบสังเกต 

3. นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับบริการด้านสุขภาพที่จ าเป็น ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพขั้น
พ้ืนฐาน 

สังเกต แบบสังเกต 

 



 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

    ด้านคุณภาพ 
      ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ได้รับการ
พัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
              ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)          
ในปีการศึกษา 2564-2565  ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางศรัญญา  บางเหลือง) 
                      ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 
- ได้ฝึกสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพที่
แข็งแรง 
- ได้รับความรู้และทักษะเรื่อง 
ความปลอดภัยในชีวิต 
- ปฏิบัติ และฝึกฝนให้กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและ 
ให้เกียรติผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

- มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 
- นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ป้องกันตนเองจาก 
สิ่งเสพติดให้โทษ  หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

- นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่นมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และ
ผู้อื่นมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 
- การป้องกันและการแก้ไข 
- ความรับผิดชอบ 
- รู้ภาวะเสี่ยง 
- รอบคอบในการด าเนินชีวิต 

ครู 
- แผนการจัดท าโครงการ  
- การจัดกิจกรรม  ด าเนินงาน 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
- ครูเข้าใจแผนการจัดท าโครงการ 
กิจกรรมและสามารถน าไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ครูรู้จักการใช้วัสดุ อุปกรณ์เป็นไป
ตามโครงการ และแผนงานที่วางเอาไว้ 

 
- โครงการของโรงเรียน 
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
- มีทักษะในการด าเนินการ
ตามโครงการ 
- มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

โรงเรียน 
- มีโครงการที่ดีและมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน  โรงเรียนและชุมชนอย่าง
สูงสุด 
- งบประมาณใช้จ่ายอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
- ก าหนดงานและเวลาในการ
ท างานได้รวดเร็วเหมาะสม 

 
- โรงเรียนดูแลนักเรียนให้มีสุขนิสัย 
สุขภาพ และการออกก าลังกาย
สม่ าเสมอมีน้ าหนัก ส่วนสูง มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 
- โครงการของโรงเรียน 
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
- งบประมาณ 
    
 
 
 
 

 
 
 
 



ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

 - โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ให้เกียรติ
ผู้อืน่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
ผู้อื่นมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 

ความรู้ 
          -การมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และความปลอดภัยในชีวิต 
          -กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ให้เกียรติผู้อื่น  มีมนุษยสัมพันธ์ และผู้เรียนเป็นคนดี 
คุณธรรม 
  ความรับผิดชอบ   ความเสียสละ   การตรงต่อเวลา  การป้องกัน  การแก้ไข และความรอบคอบในการ
ด าเนินชีวิต 

 



โครงการที่ 8            โครงการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้บรรลุ 
    เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 (1,2) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                   นายประกิจ  สนโต 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในรอบที่ผ่านมา             
ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไว้ว่า  สถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบให้มากข้ึน  โดยมีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม มีระบบการบริหารงาน
บุคลที่มีคุณภาพ มีการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่องและน าผล
การประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  มีบริหารงานโดยหลักการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เช่น  
ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน  นักเรียน  และกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น  เป็นต้น  ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 
– 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุก
มิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจน
บรรลุผลในที่สุด 
    จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งมีบทบาทและเป็นแกนน าหรือตัวจั กรส าคัญของ
การพัฒนาการศึกษาดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น า คือ วัฒนธรรมองค์การด้านตัวบุคลากร       
ด้านภาวะผู้น า  ด้านโครงสร้าง  ด้านงบประมาณ  ด้านสรรถภาพทางกายภาพ  ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสังคม
และการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างให้เป็นรูปธรรม โดยในทุกด้าน
ต้องเชื่อมโยงต่อกันและต้องปฏิบัติตามนโยบายให้ชัดเจนจึงจะส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 



  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักที่จะต้องพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ที่ว่า “เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาเด็กไทย 4.0 เพิ่มพูนทักษะ ความรู้คู่คุณธรรม 
สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ า น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ” ดังนั้นจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
ระบบบริหารจัดการทุกด้าน ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้นที่จะพัฒนาเด็กให้มีทักษะด้านภาษา
เพ่ือการสื่อสาร  ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและทักษะการท างาน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
    
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา          
 2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา อย่างชัดเจน        
  3.1.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นของสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  และมี
ผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดเน้นของสถานศึกษา    

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา  2564-2565 ได้รับการพัฒนาและมีการจัด
องค์กรโครงสร้าง ระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 



4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 

  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
       จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
       จัดท าแผนกลยุทธ์ 
       จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
       จัดกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       กิจกรรมประชุมครูเดือนละ 1 ครั้ง 
       กิจกรรมจัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
       กิจกรรมการจัดท าระเบียบรองรับการบริหาร 
       กิจกรรมจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน 
       กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
       ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
         กิจกรรมจัดให้มีระบบข้อมูล  สารสนเทศ 
        กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        กิจกรรมจัดให้มีระบบ  กลไกตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ อย่าง 
        เป็นระบบและต่อเนื่อง 
                    กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
        กิจกรรมการจัดท าระเบียบรองรับการบริหาร 



        กิจกรรมจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
        กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 
        กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารงบประมาณทรัพย์สินและรายที่มีคุณภาพ 
      กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารทั่วไปที่มีคุณภาพ 
        กิจกรรมจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกรอบ  6 เดือน 
        กิจกรรมประชุมครู  เดือนละ  1 ครั้ง 
        กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
        กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน  ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
        กิจกรรมร่วมงานฌาปณกิจศพในชุมชน 
        กิจกรรมรถรับส่งนักเรียน 
        กิจกรรมให้บริการชุมชนโดยคณะครูนักเรียน 
        กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน 
         โรงเรียนและวัด 
        กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนนักเรียน 
 
 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.5 ผู้ปกครองผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564 



7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

 
- 

 
ต.ค.63 

 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่         
ผ่านมา 

- ต.ค.63  

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 

- ต.ค.63  

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร - ต.ค.63  

 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด าเนินการ (D)    
1.ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 

- ต.ค.63 ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ    

2.1 กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น - พ.ย. 63 คณะครู 

2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน ภาคเรียน        
ละ 1 ครั้ง 

 พ.ย.63,
พ.ค.64 

นางวิราธร  แทนเทือก 

2.3 กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 

2,000 ต.ค.63 ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางวิราธร แทนเทือก 
น.ส.ชมชื่น ชมภู ่

2.4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 

 ต.ค.63-
ก.ย.64 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนนักเรียน 

3,000 มี.ค.-เม.ย.
64 

นายตระการ  ขวัญเนตร 



2.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายให้
ความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และวัด 

- ต.ค.63-
ก.ย.64 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
- 

 
ตลอดปี 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่าย
บริหาร 

 
- 

 
ก.ย.64 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 
     เงินอ่ืน ๆ  
รวมทั้งสิ้น 

 
5,000 

- 
- 
- 

5,000 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดเน้นของสถานศึกษา อย่างชัดเจน        
 2. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 

        3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งาน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

        4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 



       5. สถานศึกษามีผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

ด้านคุณภาพ 
          โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นของสถานศึกษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  และมีผลการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้น
ของสถานศึกษา    

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา  
2563-2564 ได้รับการพัฒนาและมีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                             (นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา) 
                   ต าแหน่ง ครู คศ.3  
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์ใช้กับหลักพันธกิจของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
-นักเรียนได้ฝึกทักษะ/ปฏิบัติ 
-ได้รับการส่งเสริม 
ด้านคูณธรรม ๑๒  ประการ  
และทักษะชีวิตทักษะอาชีพ 
-เวลาในการท ากิจกรรม 
-วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

 
-นักเรียนได้รับการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนสุจริต /วิถีพุทธ/สถานศึกษาพอเพียง 
-นักเรยีนได้รับการส่งเสริมให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 
-ความเป็นคนดี 
-ความรับผิดชอบ 
-รู้ภาวะเสี่ยง 
-รอบคอบในการด าเนิน
ชีวิต 

ครู 
-แผนการจัดท าโครงการ  
-การจัดกิจกรรม  ด าเนินงาน 
-วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

 
-ครูเข้าใจแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม
และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
-ครูรู้จักการใช้วัสดุ อุปกรณ์เป็นไปตาม
โครงการ และแผนงานที่วางเอาไว้ 

 
-โครงการของโรงเรียน
บ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
-มีทักษะในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
-มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

โรงเรียน 
-มีโครงการที่ดีและมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน  ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างสูงสุด 
-งบประมาณใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
-ก าหนดงานและเวลาในการ
ท างานได้รวดเร็วเหมาะสม 

 
-โรงเรียนมีการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา เช่นกิจกรรมวังแดง
โมเดล: การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพนอกห้องเรียน 
-โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 
-โครงการของโรงเรียน
บ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
-งบประมาณ 
    
 
 

ความรู้ 
           -วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นในการพัฒนาสถานศึกษา 

คุณธรรม 
  ความรับผิดชอบ   ความเสียสละ   การตรงต่อเวลา   ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์  อดทน 
ความพอเพียง 

 



โครงการที่ 9   พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และกลุ่มเป้าหมาย 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0               
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 (3) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน และสนองนโยบายในการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545 )  ที่ให้มีการจัดการเรียนรู้
และวัดประเมินผลที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มุ่งพัฒนาให้ เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทย 4.0 เพ่ิมพูนทักษะและความรู้คู่คุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ า น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง มีพันธกิจที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดหาและ
พัฒนาครู แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่าย พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันจะส่งผลให้เกิดผล
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

            1. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 หลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกั บ
มาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนาและมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 

  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 

  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนา 
     หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง 
     วิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย    
      พัฒนาผู้เรียนตามโรงเรียนคุณภาพ SMT 
      พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
      การคัดกรองและตรวจวินิจฉัยส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ 
      จ าเป็นพิเศษ 
      กิจกรรมการจัดท าเครื่องมือฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนที่ 
      มีปัญหาด้านการเรียนรู้ 
   



 
 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ 
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.5 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

 
- 

 
ต.ค.64 

 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปี 
ที่ผ่านมา 

- ต.ค.64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 

- ต.ค.64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร - ต.ค.63 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 

 
 



 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (D)    

1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

- ต.ค.64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ    

   2.1 พัฒนาผู้เรียนตามโรงเรียนคุณภาพ 
SMT 
   2.2 พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
   2.3 การคัดกรองและตรวจวินิจฉัย
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  
   2.4 กิจกรรมการจัดท าเครื่องมือฝึก
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนที่
มีปัญหาด้านการเรียนรู้ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

ตลอดปี 
 

ตลอดปี 
 

ตลอดปี 
 
 

ตลอดปี 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
ครูประจ าชั้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
ครูประจ าชั้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
ครูประจ าชั้น 
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
ครูประจ าชั้น 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
 
- 

 
ตลอดปี 

 
ผู้บริหาร 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ 
    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
- 
- 

 
ก.ย.65 

 
ผู้บริหาร 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ 
     เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 



9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
       โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ             
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

สังเกต 
นิเทศ 

 
 

แบบสังเกต 
แบบนิเทศ 

ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ              
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา  
2564 – 2565 มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนา
และมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 

 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นายประกิจ  สนโต) 
                          ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 
- ผู้เรียน ได้ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ 
นักเรียนใช้หลักความพอประมาณ 
พิจารณาความสามารถในการการ
พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน 
ท าให้สามารถท างานได้อย่างมี
ความสุข 

 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุม 

 
-ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-ความรับผิดชอบ 
-รู้ภาวะเสี่ยง 
-รอบคอบในการด าเนินชีวิต 

ครู 
-แผนการจัดท าโครงการ  
-การจัดกิจกรรม  ด าเนินงาน 
-วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
-ครมูีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนาและมี
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 

 
-โครงการของโรงเรียนบ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
-มีทักษะในการด าเนินการตาม
โครงการ 
-มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

โรงเรียน 
-มีโครงการที่ดีและมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน  โรงเรียนและชุมชนอย่าง
สูงสุด 
-งบประมาณใช้จ่ายอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
-ก าหนดงานและเวลาในการ
ท างานได้รวดเร็วเหมาะสม 

 
-มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนาและ
มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 

 
-โครงการของโรงเรียนบ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
-งบประมาณ 
    
 
 

ความรู้ 
          -หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
และเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
คุณธรรม 
  ความรับผิดชอบ   ความเสียสละ   การตรงต่อเวลา   และการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

 

 



โครงการที่ 10                 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาการระบบบริหารจัดการยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 (4)  
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   และยุทธศาสตร์
ที่ 3  การพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จึงจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นเพ่ือ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรน ากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  ครูทุกคนได้รับการอบรม พัฒนา จากหน่วยงานหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  3.1.2  ครูและบุคลากรน ากระบวนการที่ได้รับการพัฒนามาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 ด้านคุณภาพ 
  ครูและบุคลกรและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และน ากระบวนการมาพัฒนาเรียนให้มีทักษะ/ความรู้คู่คุณธรรม ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับมาก 
 



 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
เก่ง มีความสุข มีทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ตามศักยภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 

 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         พัฒนาครูตามความต้องการ 
         ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
         ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
         อบรมครูด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
         พัฒนาศักยภาพศูนย์  ICT ชุมชน 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้ครูและบุคลากรน ากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการ 
           พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาเกณฑ์ประเมินของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษา 
          ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดยมสร้างผลงาน วิจัย หรือนวัตกรรมที่ 
        น ามาใช้ประโยชน์ 
         ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและเน้นผู้เรียน 
        เป็นส าคัญ 
         ส่งเสริมการวิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  
         อบรมนักเรียนก่อนเรียนชั่วโมงแรกทุกวันและกิจกรรมโฮมรูม  



 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.5 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.6 ประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.7 คณะสงฆ์ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปี
ที่ผ่านมา 

 
- 

 
ต.ค.64 

 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา - ต.ค.64 ผู้บริหาร 
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

- ต.ค.64 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร - ต.ค.64 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ขั้นด าเนินการ (D)    

1.ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 

- ต.ค.64 ผู้บริหาร 

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ -   

 2.1 พัฒนาครูตามความต้องการ - ตลอดปี ผู้บริหาร 
 2.2  ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน 

- ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

ผู้บริหาร 

 2.3  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

- ตลอดปี ผู้บริหาร 

2.4 อบรมครูด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

- พ.ย.64 
มี.ค.65 

ผู้บริหาร/คณะครูทุกคน 

 2.5 พัฒนาศักยภาพศูนย์  ICT ชุมชน - ธ.ค.64 ผู้บริหาร  

 2.7  กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาเกณฑ์ประเมิน
ของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษา 

- เม.ย./พ.ค. ฝ่ายวิชาการ 

 2.8 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดยสร้าง
ผลงาน วิจัย หรือนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ 

- ตลอดปี ผู้บริหาร คณะครู 

 2.9 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนตามตัวชี้วัดและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ตลอดปี ผู้บริหาร  คณะครู 

 2.10  ส่งเสริมการวิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษาเด็ก
เป็นรายกรณี  

- ตลอดปี คณะครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.11  อบรมนักเรียนก่อนเรียนชั่วโมงแรกทุกวัน
และกิจกรรมโฮมรูม 

- ตลอดปี ผู้บริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 

 
- 

 
ตลอดปี 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณอุดหนุน 
     เงินนอกงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น 
รวมทั้งสิ้น 

 
- 
- 
- 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
1. ครูทุกคนได้รับการอบรม พัฒนา จากหน่วยงานหรือชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

2. ครูและบุคลากรน ากระบวนการที่ได้รับการพัฒนามาจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

สังเกต แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
   ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและน ากระบวนการมาพัฒนาเรียนให้
มีทักษะ/ความรู้คู่คุณธรรม ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับมาก 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี
การศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ตามศักยภาพ 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายประกิจ  สนโต) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
-มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตามศักยภาพตนเอง 
- มีทักษะชีวิต 

 
-นักเรียนมีผู้มีส่วนร่วม ในการจัด
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามาร
แสดงความคิดเห็น รู้เหตุ รู้ผล ในการ
สร้างองค์ความรู้ และชิ้นงาน นวัตกรรม 

 
-ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-ความรับผิดชอบ 
-รู้ภาวะเสี่ยง 
-รอบคอบในการด าเนินชีวิต 

ครู 
- พัฒนาตามความต้องการ
ตนเอง  
- การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้
ตนเอง   
- ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  ประหยัด  คุ้มค่า 
-ได้รับการดูแล  ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาตามศักยภาพ 

 
-ครูเข้าใจมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้  พัฒนาตามศักยภาพ
ตนเอง 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

 
- รอบรู้ รอบคอบ  
- มีทักษะในการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- สอนด้วยการปฏิบัติจริง 
 
 
 

โรงเรียน 
-มีครูบุคลากรได้รับการพัฒนา 
-งบประมาณใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
-มีผลงานที่เกิดขากครูและ
ผู้เรียน 

 
-โรงเรียนมคีรูและบุคลากรที่เข้าใจ
บริบท ของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

 
การด าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพชื่อเสียงของ
โรงเรียน 

 

ความรู้ 
          -หลักการกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
          - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
            ความรับผิดชอบ   ความเสียสละ   การตรงต่อเวลา   รู้หน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ   

 
 
 



โครงการที่ 11  พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0               
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 (5) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ดังนั้นโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) จึงได้พัฒนาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และทักษะคุณธรรม  มีจิตส านึกท่ีพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้มีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดและคัดแยกขยะ  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
   3.1.2 สถานศึกษาจัดส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดและคัดแยกขยะ 

 

 

 

 



 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 - 2565 ได้รับการพัฒนาและมีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 

  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 

  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

          กิจกรรมพัฒนาอาคารเรียน   
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้สถานศึกษาจัดส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ 
      สิ่งแวดล้อม ลดและคัดแยกขยะ 
        กิจกรรมพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยก ขยะในสถานศึกษา 
       กิจกรรมการจัดการและอนุรักษ์ด้านพลังงานในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ 
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.5 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

 
- 

 
ต.ค.64 

 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปี 
ที่ผ่านมา 

- ต.ค.64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 

- ต.ค.64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร - ต.ค.64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด าเนินการ (D)    
1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

- ต.ค.64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ    
     2.1 กิจกรรมพัฒนาอาคารเรียนและ
สิ่งแวดล้อม  

- ตลอดปี 
 

คณะครูที่รับผิดชอบ 
ผู้บริหาร 

     2.2 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานใน
สถานศึกษา 

- 
 

ตลอดปี 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูประจ าชั้นและครูประจ า 

2.3 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด คัด
แยกขยะ 

- ตลอดปี ครูประจ าชั้น 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
 
- 

ตลอดปี ผู้บริหาร 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ 
    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
- 
- 

 
ก.ย.65 

 
ผู้บริหาร 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ 
     เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
     1.  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
     2.  สถานศึกษาจัดส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดและคัดแยกขยะ 

 
 

สังเกต 
นิเทศ 

 
 

ส ารวจ 

 
 

แบบสังเกต 
แบบนิเทศ 

 
 

แบบส ารวจ 

ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สี
เขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา  
2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาและมีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ  

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นายประกิจ  สนโต) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)       
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายประกิจ  สนโต)      ( นายวิเชียร  วัฒนพันธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 
.ใช้บริการจากห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการและห้องอ่ืน ๆ 
-ได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและ
ปลอดภัยในชีวิต 

 
-นักเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ 
-นักเรียนใช้บริการจากห้องเรียน ห้องต่าง 
ๆ และเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
-นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยในชีวิต 

 
-ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-ความรับผิดชอบ 
-รู้ภาวะเสี่ยง 
-รอบคอบในการด าเนินชีวิต 

ครู 
-แผนการจัดท าโครงการ  
-การจัดกิจกรรม  ด าเนินงาน 
-วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
-ครูเข้าใจแผนการจัดท าโครงการ 
กิจกรรมและสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
-ครูรู้จักการใช้วัสดุ อุปกรณ์เป็นไปตาม
โครงการ และแผนงานที่วางเอาไว้ 

 
-โครงการของโรงเรียนบ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
-มีทักษะในการด าเนินการตาม
โครงการ 
-มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

โรงเรียน 
-มีโครงการที่ดีและมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน  โรงเรียนและชุมชนอย่าง
สูงสุด 
-งบประมาณใช้จ่ายอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
-ก าหนดงานและเวลาในการ
ท างานได้รวดเร็วเหมาะสม 

 
-โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อนักเรียน  
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในชีวิต 

 
-โครงการของโรงเรียนบ้านวังแดง 
(สหจิตวิทยาคาร) 
-งบประมาณ 
    
 
 

ความรู้ 
          -หลักการใช้และบริการจากห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  และห้องกิจกรรม 
          -การมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และความปลอดภัยในชีวิต 
          -การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลด คัดแยกขยะ 

คุณธรรม 
  ความรับผิดชอบ   ความเสียสละ   การตรงต่อเวลา   และการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

 

 



โครงการที ่12  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการยุค 4.0 
สอดคล้อง มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 2 (6) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เป็นไปตามสังคมโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลักในการผลักดันสังคมไทย เข้าสู่ยุค
แห่งสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด าเนินโครงการต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง กระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ,             
การผลิตและพัฒนาครู, การผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย , การประเมินและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา, ICT เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมทั้ง 32 ประเด็นเร่งด่วนของปัญหา แล้วจึงน าปัญหา
ต่าง ๆ ทั้งหมดมาคลี่ออกเพ่ือแก้ไขให้ตรงจุด หารายละเอียดของปัญหานั้น ๆ ให้เจอ โดยน าหลักอริยสัจ 4 คือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคเข้ามาช่วยแก้ปัญหา 
  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสังคมให้ไปสู่ยุค
แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตามเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อันเป็นแหล่งส่งเสริมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผ่านการน าเสนอในช่องทางอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงข้อมูล ความรู้ สารสนเทศได้เพ่ิมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
 2.2 โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ ระบบงานสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 

3.1.1 ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
3.1.2 ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง ระบบทีวีและอุปกรณ์เทคโนโลยี             

          ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ด้านคุณภาพ 

  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและ
สารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย นักเรียน ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่า 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564-2565  ได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
  4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ ระบบงานสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ 
 ทันสมัย  
  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และระบบ Network 
  จัดซื้อและซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปริ้น 



  จัดหาเครื่องเสียงหอประชุม 
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

  4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
  5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
  5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
  5.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)   
 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 

 
- 

 
ต.ค.64 

 
 
 

 
นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา - ต.ค.64 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

- ต.ค.64 
 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร - ต.ค.64 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 

 
- 

 
ต.ค.64 

 

 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ - ต.ค.64
ก.ย.65 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 



   2.1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และระบบ 
NETWORK 

10,000 ต.ค.64
ก.ย.65 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

   2.2 จัดซื้อและซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปริ้น 10,000 ต.ค.64
ก.ย.65 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

คณะครู 

  2.3 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2,000 ต.ค.64
ก.ย.65 

นางสาวชมชื่น  ชมภู ่
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

  2.4 จัดหาเครื่องเสียงหอประชุม 30,000 ต.ค.64
ก.ย.65 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

  2.5 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 3,500  ส.ค. 64 น.ส.จันทร์รัตน์ ธนพลทวีลาภ 
นางสาวชมชื่น  ชมภู ่

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
- 

 
ตลอดปี 

 
นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  1. สรุปประเมินโครงการ 

 
- 

 
ก.ย.65 

 
นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

  2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร - ก.ย.65 นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐาน 
รวมทั้งสิ้น 

 
55,500 

- 
- 

55,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
    1.ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

 
 

สังเกต 
ส ารวจ 

 
 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

   2. ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง 
ระบบทีวีและอุปกรณ์เทคโนโลยี 

สังเกต 
ส ารวจ 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและ
สารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย นักเรียน 
ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่า 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
        ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)          
ในปีการศึกษา 2564-2565  ได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์) 
    ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
1. ผู้เรียนมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วย
วิธีภาษาหรือวิธีการของตนเองได้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เข้าร่วมกิจกรรมการแสวงหาความรู้
ในเรื่องการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์และการใช้
เทคโนโลยีในน าเสนอความคิด 
วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
2. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
1. มีการวางแผนการท างาน
อย่างรอบคอบ 
2. รอบคอบ ระมัดระวังใน
การใช้อุปกรณ์ 
3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อ่ืนและ
เคารพกฎ กติกา 

ครู 
1. มีอุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับนักเรียน 
 
 
2. ก าหนดการวัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และเนื้อหา/
เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าและเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
1. เพ่ือวัด/ประเมินตรงตาม
ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับกิจกรรม 

 
1. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 
มีการตรวจสอบทดลองความ
พร้อมของสื่อก่อนใช้งานและ
มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
2. วางแผนการวัด/
ประเมินผลให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมและเนื้อหา  จัดท า
เครื่องมือการวัด/ประเมินผล
ให้พอเพียงกับจ านวน
นักเรียน 

โรงเรียน 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมให้
เหมาะสมกับมาตรฐานของโรงเรียน 
 
2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับ
การจัดกิจกรรมโครงการ 
 
3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับงาน
และความสามารถ 
4. มีการก าหนดการประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรม/
โครงการบรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ 
2. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
3. เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน 

 
1. ศึกษาวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษา 
 
2. วางแผนการท างานและ
ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล 



 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
ความรู้ 
ครู 
ครูมีความรู้ด้าน มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน          
ตัวบ่งชี้ เทคนิคการสอน  การวัดผลประเมินผล 
นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการใช้อุปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีในน าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธี
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
2. รู้วิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
คุณธรรม 
มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รับผิดชอบตรงต่อเวลา มีวินัย ช่วยเหลือแบ่งปัน พอประมาณ 
เสียสละ มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 

 



โครงการที ่13  พัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 3 (1,2) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางศรัญญา  บางเหลือง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการสอนให้
น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดย
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญ ฉะนั้นรูปแบบการจัดการการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญเพ่ือปลดล็อคให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเน้น “การท่องจ า
มากกว่าการคิดวิเคราะห์ การเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเมื่อออกไปท างาน ไม่ได้มีการฝึก
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่สามารถท างานเป็นทีมได้” มาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากขึ้น 
  ในการนี้ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพการศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เพ่ือปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียน  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
        ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ร้อยละ 90 สามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.1.2 ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ร้อยละ 90 สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.1.3 ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ร้อยละ 90 สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ด้านคุณภาพ 
  ครู โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ รูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ ผลิตผลงานและสร้าง
นวัตกรรม ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ครู โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ รูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ ผลิตผลงานและสร้าง
นวัตกรรม ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ 
                  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
  4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 
 



 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม 
     มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ 
    เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
    ชีวิตได้ 

          > กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        วัตถุประสงค์ข้อที่ 2   เพื่อส่งเสริมสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
     รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียน  
      > กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
      > กิจกรรมห้องเรียน E-Classroom 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
     ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
     กับเป้าหมายในการจัดการเรยีนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผล 
     มาพัฒนาผู้เรียน 
     > กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นักเรียน ครู และชุมชนแห่งการ 
        เรียนรู ้

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2  คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.4  วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

7. สถานที่ 
 -  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
 -  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 

  
 

 

 
 

 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64 นางศรัญญา บางเหลือง 
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

   

4. จัดท าโครงการฯน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร    

ขั้นด าเนินการ (D)    

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ    
>กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3,000 ตลอดปี นายตระการ  ขวัญเนตร 

>กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นักเรียน 
คร ูและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  ผู้บริหาร 

>กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 105,000 ก.พ.65-
มี.ค.65 

นางศรัญญา  บางเหลือง 

>กิจกรรมห้องเรียน E-Classroom  ตลอดปี นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
- 

 
 ก.ย.64 

 
นางศรัญญา  บางเหลือง 



 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่าย
บริหาร 

-   

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 
รวมทั้งสิ้น 

 
3,000 

105,000 
- 

109,000 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
     1.  ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ร้อยละ 90 
สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

สังเกต 
 

 
 

แบบสังเกต 
 

     2.  ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ร้อยละ 90 
สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส ารวจ แบบสังเกต 

      3. ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ร้อยละ 90 
สามารถตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ          
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

 
 



 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    ด้านคุณภาพ 
          ครู มี ค ว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใจ ในวิ ธี ก าร  รู ปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เน้นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิตผลงาน
และสร้างนวัตกรรม ที่น า ไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          ครู โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ 
ใช้ความรู้ผลิตผลงานและสร้างนวัตกรรม ที่น าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นางศรัญญา  บางเหลือง) 
                      ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 



 
วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียน 
   1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ จากสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ได้พบเจอโดย การอ่าน 
การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
ตามความคิดของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
   2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ได้พบเจอโดย การอ่าน 
การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
ตามความคิดของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการคิดได้อย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟังดูและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 
 
2. เพ่ือให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และ
การใช้เทคโนโลยีในพัฒนาและ
น าเสนอความคิด วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง 
 
 
 
3. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
1. มีการวางแผนการคิด การ
แก้ปัญหาโดยไตร่ตรองความคิด
อย่างรอบคอบ 
 
 
 
2. รอบคอบ ระมัดระวังในการ 
ใช้ค าพูด ถ่อยค า และความคิด
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเคารพ 
กฎ กติกา 



ครู 
1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้นของ
นักเรียน 
 
2. การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์และ
แหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
 
3. ก าหนดการวัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และเนื้อหา/
เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดและให้
ผู้เรียนจัดสรรเวลาเหมาะสม
เนื้อหาและกิจกรรม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าและเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
3. เพ่ือวัด/ประเมินตรงตาม
ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับ
กิจกรรม 

 
1. มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด
และวางแผนการท างาน จัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาให้ชัดเจน 
2. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 
มีการตรวจสอบทดลองความ
พร้อมของสื่อก่อนใช้งานและมี
การส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
3. วางแผนการวัด/ประเมินผลให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา  
จัดท าเครื่องมือการวัด/
ประเมินผลให้พอเพียงกับจ านวน
นักเรียน 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

โรงเรียน 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
ของโรงเรียน 
2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ
กับการจัดกิจกรรมโครงการ 
 
3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสม
กับงานและความสามารถ 
4. มีการก าหนดการประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรม/
โครงการบรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ 
 
2. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
3. เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน 

 
1. ศึกษาวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
การศึกษา 
 
2. วางแผนการท างานและก าหนด
ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติ
กิจกรรม 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

ความรู้ 
ครู 
ครูมีความรู้ด้าน มาตรฐานการศึกษา  ตัวชี้วัด  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน  การวัดผลประเมินผล 
 



นักเรียน 
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ จากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ได้พบเจอ
โดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
2. มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีได้
พบเจอโดย การอ่าน การฟังหรือการสังเกตจากสิ่งต่างๆ 
3. รู้วิธีการพัฒนาทักษะการคิดและรู้จักใช้ทักษะการคิดให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรม 
- มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รับผิดชอบตรงต่อเวลา มีวินัย ช่วยเหลือแบ่งปัน พอประมาณ 
เสียสละ มีจิตอาสา มีความคิดดี และมีจิตสาธารณะ 

 
 

 



โครงการที ่14  ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 3 (3.3) 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

  ปรากฏการณ์ในภาพรวมของการศึกษาไทยภายใต้ยุทธศาสตร์การปฏิรูปในช่วงเวลาที่ผ่านมาสะท้อน
ให้เห็นนัยส าคัญด้านประสิทธิผลของการจัดการศึกษาว่ายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายการปฏิรูป
การศึกษาบัญญัติไว้ เกิดเป็นวิกฤตทางการศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถและคุณภาพในการแข่งขั นระดับสากล 
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “…ให้
ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า 
ช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่าและให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี…” มาเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ในการสร้างบรรยากาศท่ีท าให้เด็กมีความสุข และอยากมาโรงเรียน 
ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดโปรแกรมการเรียน การจัดบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่อันดีใน
โรงเรียน รวมทั้งมีหลักจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตในห้องเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ) มีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตาม
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียนทุก
วันอย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนไปเป็นครูฝึก ฝึกให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
หรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียน  
 2.2   เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.3  เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
 2.4  เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง  
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
 ด้านปริมาณ 
   3.1.1  ครเูปลี่ยนวิธีการสอน จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนไปเป็นครูฝึก ฝึกให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
หรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียน ร้อยละ 75 
   3.1.2  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 75 
   3.1.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 75 
   3.1.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเองเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 75 

 ด้านคุณภาพ 

  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) จัดบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่อันดีในโรงเรียน รวมทั้ง
มีหลักจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตในห้องเรียนให้มีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอ้ือต่อการเรียนการ
สอนและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปีการศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาการ
เรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนและเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

4. วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 
   4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการ            
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
   4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  



 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนไปเป็นครูฝึก ฝึกให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียน 

 กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2   เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศเพ่ิมพูนความรู้ 
 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน      
 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
 กิจกกรมห้องเรียนน่าอยู่ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง  
 กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย (กลุ่มสี) 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
   4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
   4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

 

 



 

7. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ใน
ปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 

 
นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
นางสาวพีรญา บางโม้ 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา - ต.ค.64  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

   

4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร    

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ (D) 
   2.1 กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน 

 
- 

 
ตลอดปี 

 
ครูประจ ากลุ่มสาระ 

   2.2 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศเพ่ิมพูนความรู้ - ตลอดปี นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

   2.3 กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย (กลุ่มสี) - ตลอดปี นางสาวโชติวรรณ แดงกองโค 
   2.4  กิ จก รรม พั ฒ น าปรับป รุ งห้ อ งเรี ยน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดให้บริการสื่ อและ
เทคโนโลยี 

25,000 พ.ย.63 คระครู 

   2.5  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม - ตลอดปี นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

   2.6  กิจกกรมห้องเรียนน่าอยู่ - ตลอดปี นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
   2.7  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 1,000 ตลอดปี นางอัจฉรา  บางโม้ 

 

 

 

 



 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 ตลอดปี นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
นางสาวพีรญา บางโม้ 

4. ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ 
    น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ก.ย.65 นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
นางสาวพีรญา บางโม้ 

รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐาน 
รวมทั้งสิ้น 

26,000 
- 
- 

26,000 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
   1. ครูเปลี่ยนวิธีการสอน จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนไป
เป็นครูฝึก ฝึกให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอ่ืนใน
ชั้นเรียน ร้อยละ 75 
   2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 75 
   3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 75 
   4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเองเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 75 

 
 

ตรวจแบบฝึกหัด 
 
 

สังเกต 
ส ารวจ 
ส ารวจ 

 
 

แบบฝึกหัด 
 
 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

 



 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) จัดบรรยากาศเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นอยู่อันดีในโรงเรียน รวมทั้งมีหลักจิตวิทยา
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตในห้องเรียนให้มีความสวยงามใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่และเอ้ือต่อการเรียนการสอนและความ
ปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ในปี
การศึกษา 2564 – 2565 ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนมี
บรรยากาศที่ดี เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและ
เพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์) 

ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
       
 
 
 



 
 

วิเคราะห์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
นักเรียน 
1. ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
2. ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแสวงหา
ความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม 

 
1. เข้าใจหลักการปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. รู้จักการใช้อุปกรณ์และการใช้
เทคโนโลยีในน าเสนอความคิด 
วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
 
3. น าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
1. มีการวางแผนการท างานอย่าง
รอบคอบ 
 
2. รอบคอบ ระมัดระวังในการ 
ใช้อุปกรณ์ 
 
 
 
3. มีความเอ้ือเฟ้ือ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและเคารพ 
กฎ กติกา 

ครู 
1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้นของ
นักเรียน 
 
2. การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์และแหล่ง
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับนักเรียน 
 
 
3. ก าหนดการวัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และเนื้อหา/
เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดและให้ผู้เรียน
จัดสรรเวลาเหมาะสมเนื้อหาและ
กิจกรรม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัดและใช้แหล่งเรียนรู้
ได้อย่างคุม้ค่าและเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 
3. เพ่ือวัด/ประเมินตรงตามตัวชี้วัด
และสอดคล้องกับกิจกรรม 

 
1. มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด
และวางแผนการท างาน จัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาให้ชัดเจน 
2. จัดท าสื่อให้เพียงพอและ 
มีการตรวจสอบทดลองความพร้อม
ของสื่อก่อนใช้งานและมีการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ 
3. วางแผนการวัด/ประเมินผลให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา  
จัดท าเครื่องมือการวัด/ประเมินผล
ให้พอเพียงกับจ านวนนักเรียน 



 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

โรงเรียน 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับมาตรฐานของ
โรงเรียน 
2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับ
การจัดกิจกรรมโครงการ 
 
3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับ
งานและความสามารถ 
4. มีการก าหนดการประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 
1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรม/โครงการ
บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
2. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
3. เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน 

 
1. ศึกษาวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
การศึกษา 
 
2. วางแผนการท างานและก าหนด
ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติ
กิจกรรม 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

ความรู้ 
ครู 
ครูมีความรู้ด้าน มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เทคนิคการสอน การจัดชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล 

นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจเลือกใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
2. เพ่ือให้รู้จักการใช้อุปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีในน าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
3. รู้วิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 

คุณธรรม 
- มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รับผิดชอบตรงต่อเวลา มีวินัย ช่วยเหลือแบ่งปัน พอประมาณ เสียสละ 
มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
 



โครงการที่ 15  พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 
สอดคล้องมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 3 (4)  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางวิราธร   แทนเทือก   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตราที่ 26 ก าหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน               
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลาย
ให้น าผลการประเมินผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนถื อได้ว่าเป็น
กระบวนการส าคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  
  โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) มีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาให้
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 ครูมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
           2.2 คร ูมีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

2.3 ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนใหสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 
        ด้านปริมาณ 
        3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ครูร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  

       3.1.2 ครูรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัด การเรียนรู และมี
ทักษะในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

       3.1.3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการประเมินนักเรียนโดยใช้เครื่องมือจากคลังข้อสอบ 
       3.14 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET, NT  



  ด้านคุณภาพ 
        1. ครสูามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     2. ครสูามารถออกข้อสอบไดตรงตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้น 
     4. ครนู าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. ครนู าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ส านักงาน                        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ฯ  ในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
  4.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 4.2 ขั้นด าเนินการ ( D ) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
      วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อให้ครมีูความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  
    กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อใหค้รมีูความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
        กิจกรรม การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุกคนมีความรู้ความสามารถในการ

สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตามหลักสูตร  

  วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อใหค้รูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
       กิจกรรมการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 



 วัตถุประสงค์ที่ 4   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนใหสูงขึ้น 

            กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
     กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ 
     กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
     กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC 
     กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(จัดนิทรรศการ/ตลาดนัดวิชาการ) 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 
  เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล ( A ) 
  4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 5.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

7. สถานที่   โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ ( P ) 
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ศึกษาผลการ ด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาโครงการฯ 
4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
- 

 
ต.ต.64 

 
 

 
นางวิราธร  แทนเทือก 
 



 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (D)     

2. ด าเนินการตามโครงการฯ    

   2.1 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2,000 มี.ค.-เม.ย.
65 

นางวิราธร  แทนเทือก 

   2.2 กิจกรรม การอบรมให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

- ตลอดปี คณะครู 

   2.3 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านการวัด
และประเมินผล ทุกคนมีความรู้ความสามารถใน
การสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
มาตรฐานตามหลักสูตร 

2,000 ตลอดปี นางวิราธร  แทนเทือก 
 

   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

- ตลอดปี คณะครู 

   2.5 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ - ตลอดปี ครูประจ าชั้น 

   2.6 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- ตลอดปี นายศังกร  มาทองแดง 

   2.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) 

- ตลอดปี นางสาวนพมณี  มีทอง 

   2.8 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC 

- ตลอดปี นายตระการ  ขวัญเนตร 

   2.9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จัด
นิทรรศการ/ตลาดนัดวิชาการ) 

- มี.ค.65 ผู้บริหาร 

ขั้นนิเทศติดตามผล ( C ) 
     เ จ้ าของ โคร งการฯ  นิ เทศติ ดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯก าหนด 

  
ตลอดปี 

 
นางวิราธร  แทนเทือก 
 

ขั้นประเมินและรายงานผล ( A ) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 

  
ก.ย.65 

 

 
นางวิราธร  แทนเทือก 
 



รวมงบประมาณ 
     เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
     เงินเรียนฟรี 15 ปี 
     เงินปัจจัยพื้นฐาน 
รวมทั้งสิ้น 

 
4,000 

- 
- 

4,000 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
     ด้านปริมาณ 
1. คร ูรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการวัดและ
ประเมินผลการจด การเรียนรู และมีทักษะในการออก
ข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตร 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการประเมินนักเรียน
โดยใช้เครื่องมือจากคลังข้อสอบ 
3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมพร้อมก่อน
สอบ O-NET, NT  

 
 

ทดสอบ 
 

สังเกต 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

 
 

แบบทดสอบ 
 

สังเกต 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

ด้านคุณภาพ 
1. ครสูามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครสูามารถออกข้อสอบไดตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้น 
4. ครนู าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    1.ครูน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
ส ารวจ 

 

 
แบบส ารวจ 

 
 
 



 
   ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นางวิราธร  แทนเทือก) 
                                  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติ        ลงชื่อ.......................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายประกิจ  สนโต)                                    ( นายวิเชียร  วัฒนพนัธ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
ด้านคร ู
1. ก าหนดเนื้อหาสาระ  ความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
แต่ละกลุ่มสาระให้เหมาะสมกับ
เวลาและระดับชั้นของผู้เรียน 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ระดับชั้น 
4.ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียนใช้ความรู้  
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน อดทน มี
ความพากเพียร มีวินัย มีสัมมา
คารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับ
สังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
5.เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
1  สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2 มีการจัดท าแผนการสอนบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมี
ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการ
เรียนรู้ 
4  มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน 
5  มีการวัดผลประเมินผลที่เกิด
จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวิชา  และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง  พัฒนาการ



5. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคม
ของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้ เ รี ยนคิด เป็นท า เป็นอย่ างมี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้าน 
ต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้อง
น าไปสู่ความยั่งยืนของผล 
 
 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
6  ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
น้อมน าสู่วิถีชีวิต และเผยแพร่สู่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ
หน่วยงาน 

 

ความรู้ 
          1. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้   ตัวบ่งชี้แต่ละกลุ่มสาระ 
          2. มีการวางแผนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ 
          3. มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
          4. มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น 
          5. มีความรู้เรื่องการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
          6.ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 7. จัดกิจกรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข   เพ่ือผล 4 มิต ิ

คุณธรรม 
            ใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ  มีจิตวิญญาณครู  ขยันอดทน เสียสละ มีความยุติธรรม 
รักและเมตตาต่อศิษย์  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ   ตรงต่อเวลา  มีความเป็นกัลยาณมิตร  มีเหตุผล 

 
 

 



 

บันทึกการอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ได้มีมติเห็นชอบให้
ใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ครั้งที่………../2564 วันที่....................................................................... 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 จึงลงนามไว้เป็นส าคัญ  

 

(ลงชื่อ) ……………..……………………………………                (ลงชื่อ) ………….………………………………..……. 
      (นายวิเชียร  วัฒนพันธุ์)               (นายประกิจ  สนโต) 
      ประธานกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
                           
 

  
               

 



 
 

 
 

 
ค ำสั่ง โรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร)   

ที ่        / ๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

………………………………………………………. 

 ด้วย โรงเรียนบ้ำนวั งแดง(สหจิตวิทยำคำร) จะจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี                    
งบประมำณ ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ของโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร) ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ดังนี้  
   

คณะกรรมการด าเนินการ  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.  นำงนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรำ ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงวิรำธร  แทนเทือก ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๓.  นำงโชตวิรรณ  แดงกองโค ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๔.  นำงรวินท์นิภำ  ก ำแพงแก้ว ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.  นำงสำววรรธณำ  คงรอด ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๖.  นำงศิริภำ  ปรำะกำนนท์ ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๗.  นำยธีรภัทร์  บุญพิมพ์  ต ำแหน่ง  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๘.  นำงศรัญญำ  บำงเหลือง ต ำแหน่ง  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๙.  นำยตระกำร  ขวัญเนตร ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวอภิญญำ  เอ่ียมพงษ์ ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอรอุมำ  สงพอ ต ำแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยงฯ  กรรมกำร 
๑๒. นำงอัจฉรำ  บำงโม้  ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวพีรญำ  บำงโม้ ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวพิมพ์วรีย์  ด ำทองดี ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 



๑๕. นำยศังกร  มำทองแดง ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๖. นำยสุวัฒนช์ัย  แทนเทือก ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวชมชื่น  ชมภู่  ต ำแหน่ง  พนักงำนธุรกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑. นำง เกศินี  เมตตำ  ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกฤติกำ ท ำนุพันธุ์ ต ำแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  หำกพบ
ปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนให้รีบประสำนฝ่ำยอ ำนวยกำรเพ่ือให้ผลของกำรด ำเนินงำนออกมำ
เรียบร้อย สมบูรณ์  เกิดผลดี  และมีประสิทธิภำพต่อกำรจัดกำรศึกษำ    

           ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                สั่ง   ณ  วันที่     ๑  ตุลำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
                                  (นำยประกิจ  สนโต) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังแดง (สหจิตวิทยำคำร) 
 
 
 
 
 


