
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

๒๕๖๓ 

ประจ าปีการศึกษา 

โรงเรยีนบ้านป่าแดง 

ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 
 
 
 
 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕63 

ของโรงเรียนบ้านป่าแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
................................................................................................ 

   

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านป่าแดง    ครั้ง ที่ 2 /๒๕63 
เมื่อวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕63 
ของโรงเรียนบ้านป่าแดง แล้ว 
  

(๑) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว  944,900 บาท 

  1.1 งบบุคลากร   144,000 บาท (15%) 
  1.2 งบด าเนินงาน   800,900  บาท  (85%) 
   -  ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ     23,000 บาท (3%) 
   -  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ           17,๐8๐ บาท (2%) 
   -  ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  23,000 บาท (3%) 
   -  ค่าสาธารณูปโภค          140,000 บาท (17%) 
   -  งานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน 30,880 บาท (4%) 

-  โครงการตามแผนกลยุทธ์         566,940 บาท (71%) 
  1.3 งบลงทุน - บาท 

2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ          813,640 บาท 
3. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน       219,500 บาท 
4. เงินอุดหนุนจาก อบต.          43,000   บาท 
5. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน    1,184,000 บาท 
6. เงินรายได้สถานศึกษา     -  บาท 

 (๒)  เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3  ได้ 
 
  
  
    (ลงชื่อ)   
                   (นายทองสุข   ใจภิภักดิ)์ 
            ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรยีนบ้านป่าแดง   
ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

 
ค ำน ำ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕63  ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนที่
จ าเป็น  คือ ประวัติของโรงเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  
๒๕63 และโครงการ/กิจกรรมที่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน มีส่วนร่วม 
ในการเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาและจัดท าโครงการ/กิจกรรม ประกอบการด าเนินการ        
จัดการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด       
และสิ่งส าคัญที่สุดคือนักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียน จะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนอยู่
ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

 

ทางโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะครู บุคลากร ของโรงเรียนบ้าน    
ป่าแดง ที่มีส่วนช่วยในการแสดงความคิดเห็นและจัดท าแผนปฏิบัติการ จนส าเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการพัฒนาองค์การ บุคลากร ครู 
และนักเรียน สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
 

 
                                        ( นายภูวนารถ  จันทาพูน ) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
                                                 16 พฤษภาคม  ๒๕63 

 

ก 
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สารบัญ 
เร่ือง หน้า 
  
ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ค าน า ก 
สารบัญ          ข 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ๑ 
     1. ประวัติโรงเรียน 
     2. ข้อมูลทั่วไป 
     3. เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา 
     4. แผนผังโรงเรียน 

๑ 
1 
2 
2 

     5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 3 
     6. ข้อมูลครูและบุคลากร 4 
     7. ข้อมูลจ านวนนักเรียน 7 
     8. ข้อมูลอาคารสถานที่ อาคารเรียน/ อาคารเรียนอาคารประกอบ 11 
     9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 11 
     10. แหล่งเรียนรู้  14 
ตอนที่ 2  สรุปผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562  16 
     1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 16 
     2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
     4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     5. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

18 
24 
27 
27 

ตอนที่ ๓  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 28 
     1. วิสัยทัศน์ 28 
     2. พันธกิจ 28 
     3. เป้าประสงค์ 
     4. สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับปฐมวัย 
     5. สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

28 
30 
31 

ตอนที่ ๔  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     1. กลยุทธ์สถานศึกษา 
     2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
     3. เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4. โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

35 
35 
36 
40 
42 
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ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

เร่ือง หน้า 
  
ตอนที่ 5  ประมาณการรายรับ  45 
ตอนที่ 6  ประมาณการรายจ่าย  48 
ตอนที่ 7  การก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
รายละเอียดโครงการ 
 
ภาคผนวก 

54 
55 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 373 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบา้นปุาแดง  
ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

 

1 
 

ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ประวัติโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 โรงเรียนบ้านปุาแดง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๔๘๐  โดยอาศัยตลาดสด   
เป็นที่ท าการสอนต่อมาได้ย้ายมาท าการสอนในวัดประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่      
๘  มิถุนายน ๒๔๙๑  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวร
ในปี ๒๔๙๑  จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง  ที่ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมต่างๆ ของโรงเรียนและได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในปี ๒๕๓๔ 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปุาแดง   
ตั้งอยู่เลขที่ 184 หมู่ที่ 11  ต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 
57130  โทรศัพท์ 053 – 675097  มือถือ  087-1919864 
Website: http://www.padaengschool.ac.th 
e-mail:  pdschool57130@gmail.com 
๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
1.5 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
1.6 อักษรย่อโรงเรียน : ม.ป.ด. 
1.7 สีประจ าโรงเรียน : เหลือง-แดง 
1.8 ปรัชญาของโรงเรียน : สุสฺ สูส   ลภเต  ปญฺญ   (ตั้งใจฟัง  ย่อมได้ปัญญา) 
1.9 ค าขวัญโรงเรียน : วิชาการดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา 
1.10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เด่นกีฬา  มารยาทดี  มีความซื่อสัตย์ 
1.11 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ

   ด้านกีฬา  เกมกีฬาทางวิชาการ  และงานศิลปะ 
 

http://www.padaengschool.ac.th/
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2 
 

3. เขตพื้นที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านปุาแดง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 

 1. บ้านปุาแดงหลวง หมู่ 11      ต าบลเกาะช้าง 
 2. บ้านปุาแดง  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 3. บ้านปุาซางงาม  หมู่ 6  ต าบลเกาะช้าง 
 4. บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ 8  ต าบลเกาะช้าง 
 5. บ้านศรีปุาแดง  หมู่ 9  ต าบลเกาะช้าง 
 6. บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ 10  ต าบลเกาะช้าง 
 7. บ้านร้องพระเจ้า  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 

4. แผนผังโรงเรียน 
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5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 

 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(...............................................) 

 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

(น.ส.กรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ

และแผน 
(น.ส.สุภาพรรณ ยวนมาลัย) 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

(นายวรวุฒิ  ทาแกง) 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

(นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

 
 
 

หัวหน้างาน 
กิจการนักเรียน 

(นายอุทิศ   พ้ืนงาม) 

 หัวหน้างาน 
แนะแนว 

(นางเทียมใจ  ผิวเหลือง) 

 หัวหน้างาน 
อาคารสถานที่ 

(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ)์ 

 หัวหน้างาน 
สัมพันธ์ชุมชน 

(นางสายสมร สริสุนทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคีเครือข่ายองค์การ
ภาครัฐและเอกชน 
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6. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภท 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
(ปี)  

อายุงาน
เฉลี่ย(ปี) ชาย หญิง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - 1 - 41 15 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 8 ๑2 - ๑5 5 - 42 17 
ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ี
เลี้ยง 

2 3 - 5 - - ๒9 3 

พนักงานราชการ - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ  
- นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เต็มรูป 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

29 

 
- 
 
 

2 
นักการ/ภารโรง ๑ - 1 - - - 47 11 

รวม ๑2 16 1 21 6 - รวมบุคลากร 28 คน 
 

ผู้บริหาร 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายภูวนารถ  จันทาพูน  โทรศัพท์ ๐๘0 – 5002487            
e-mail: kang.ku58@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านปุาแดง ตั้งแต่  8  พฤษภาคม ๒๕61  จนถึงปัจจุบัน  
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ท าเนียบผู้บริหาร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการบริหาร 
๑ นายเชื้อ         สาระไชย พ.ศ.๒๔๘๑ - พ.ศ.๒๔๘๒ 
๒ นายดี           ต๊ะวิชัย พ.ศ.๒๔๘๒ - พ.ศ.๒๔๘๓ 
๓ นายอ่อง        ค าโอภาส พ.ศ.๒๔๘๓ - พ.ศ.๒๔๘๔ 
๔ นายบุญเหลือ  พ่ึงบัว พ.ศ.๒๔๘๔ - พ.ศ.๒๔๙๑ 
๕ นายทรงศักดิ์   โยสา พ.ศ.๒๔๙๑ - พ.ศ.๒๕๐๙ 
๖ นายเสน่ห์      ชีนาเรือน พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๕ 
๗ นายส าราญ    ภูงามนิล พ.ศ.๒๕๑๕ - พ.ศ.๒๕๒๑ 
๘ นายมนูญ       ฤทธิ์รักษา พ.ศ.๒๕๒๑ - ๘ พ.ย.๒๕๓๑ 
๙ นายสุรัตน์      พรหมแสน ๙ พ.ย.๒๕๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๗ 
๑๐ นายจันทร      ไชยมูล ๓ ธ.ค.๒๕๓๗ -  ต.ค. ๒๕๔๗ 
๑๑ นายบุญมี       ดุมค า ๑ ต.ค.๒๕๔๗ –  ๓๐  ก.ย. ๒๕๕๗ 
๑๒ ดร.ธนเสฏฐ   สภุากาศ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ – 7 พ.ค. 2561 
13 นายภูวนารถ   จันทาพูน 8 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านป่าแดง 
(ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านปุาแดง  
(ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล องค์ประกอบ ต าแหน่งที่ได้แต่งตั้ง 
1 นายทองสุข  ใจภิภักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2 นายบัญญัติ  ชัยชนะ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
3 นายวรวุฒิ  ทางแกง ผู้แทนครู กรรมการ 
4 นายบรรจง  บุญยี่ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
5 นายเดช  สายวงเคียน ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
6 นางประภาภรณ์  จีปิน ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
7 พระครูวิสุทธาจารย์นิวิฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
8 พระอธิการเจริญ  ธมฺมธโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
9 นายคมสันต์  จินดาธรรม ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 

10 นายกรีติภัค  ใจภิภักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11 นายอารอน  ยะถาค า ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12 นายอ าพล  ใจภิภักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13 นายมงคล  พรหมมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14 นางพรรณี  จีระกัน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
15 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุาแดง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
กรรมการและ
เลขานุการ 
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7. ข้อมูลจ านวนนักเรียน  
 7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.2 1 20 11 31 31 

อ.3 2 16 22 38 19 

รวม 3 36 33 69  

ป.๑ 1 17 13 30 30 

ป.๒ ๒ 22 26 48 24 

ป.๓ 2 19 23 42 21 

ป.๔ ๒ 26 21 47 23.5 

ป.๕ ๒ 20 14 34 17 

ป.๖ 2 20 1 37 18.5 

รวม ๑1 124 114 238  

ม.๑ 2 13 18 31 15.5 

ม.๒ ๒ 24 19 43 21.5 

ม.๓ ๒ 13 21 34 17 

รวม 6 50 58 108  

รวมทั้งหมด 20 210 205 415  
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 7.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2561 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ ๒ 17 22 39 19.5 

อ.๒ 1 13 12 25 25 

รวม 3 30 34 64  

ป.๑ 2 21 26 47 23.5 

ป.๒ ๒ 19 23 42 21 

ป.๓ 2 26 21 47 23.5 

ป.๔ ๒ 20 14 34 17 

ป.๕ ๒ 19 17 36 18 

ป.๖ 1 14 15 29 29 

รวม ๑1 119 116 235  

ม.๑ 2 31 22 53 26.5 

ม.๒ ๒ 14 23 37 18.5 

ม.๓ ๒ 19 26 45 22.5 

รวม 6 64 71 135  

รวมทั้งหมด 20 213 221 434  
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 7.3 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2560 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ 1 14 13 27 27 

อ.๒ ๑ 17 24 41 20.5 

รวม 2 31 37 68  

ป.๑ ๒ 20 25 45 22.5 

ป.๒ 2 29 21 50 25 

ป.๓ ๒ 20 14 34 17 

ป.๔ ๒ 19 19 38 19 

ป.๕ 1 14 14 28 14 

ป.๖ 2 23 16 39 19.5 

รวม ๑1 125 109 234  

ม.๑ ๒ 17 23 40 20 

ม.๒ ๒ 23 24 47 23.5 

ม.๓ 2 14 20 34 17 

รวม 6 54 67 121  

รวมทั้งหมด ๑9 210 213 423  
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 7.4 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2559 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ 2 18 20 38 19 

อ.๒ 2 17 21 38 19 

รวม 4 35 41 76  

ป.๑ ๒ 27 23 50 25 

ป.๒ 2 20 14 34 17 

ป.๓ ๒ 20 18 38 19 

ป.๔ 1 13 14 27 27 

ป.๕ 2 22 14 36 18 

ป.๖ 2 17 22 39 20 

รวม ๑1 119 105 224  

ม.๑ ๒ 21 25 46 23 

ม.๒ ๒ 15 20 35 18 

ม.๓ 2 15 22 37 19 

รวม 6 51 67 118  

รวมทั้งหมด 21 205 213 418  
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 7.5 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2558 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ ๒ ๑๖ ๒๑ ๓๗  

อ.๒ ๒ ๓๑ ๒๑ ๕๒  

รวม ๔ ๔๗ ๔๒ ๘๙  

ป.๑ ๒ ๑๘ ๑๓ ๓๑  

ป.๒ ๒ ๒๐ ๑๘ ๓๘  

ป.๓ ๒ ๑๑ ๑๔ ๒๕  

ป.๔ ๒ ๒๑ ๑๕ ๓๖  

ป.๕ ๒ ๑๘ ๒๐ ๓๘  

ป.๖ ๒ ๒๒ ๒๗ ๔๙  

รวม ๑๒ ๑๑๐ ๑๐๗ ๒๑๗  

ม.๑ ๒ ๑๔ ๒๐ ๓๔  

ม.๒ ๒ ๑๕ ๒๕ ๔๐  

ม.๓ ๒ ๑๖ ๒๔ ๔๐  

รวม ๖ ๔๕ ๖๙ ๑๑๔  

รวมทั้งหมด ๑๘ ๒๐๒ ๒๑๘ ๔๒๐  
 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๔  หลัง ส้วม ๔ หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเล่ย์บอล ๑  สนามตะกร้อ ๑ สนาม 
 

9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 9.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะทั่วไป เป็นหมู่บ้านฐานะปานกลางถึง
ยากจน  มีประชากรประมาณ  ๒,9๐๐ คน  รวมหมู่บ้านร้องพระเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนอพยพจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาอยู่โดยการควบคุมของส่วนราชการ มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ 
วัด ตลาดสด  สถานเลี้ยงเด็กเล็ก  สถานพยาบาล สุสาน  สวน และไร่นาของประชาชน  อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ  ท านา รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับราชการบางส่วน  ส่วน
ใหญน่ับถือศาสนาพุทธ  
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 9.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพหลัก คือ   
ท านา ร้อยละ ๙๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี 72,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 

 สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
 ๑. ชุมชนมีการฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
โรงเรียน  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับความส าเร็จ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา     
 ๒. ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้อย่างหลายหลาย  ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หรือ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างเพียงพอ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานของรัฐ 
   ๓. ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ถ้าได้รับการสนับสนุน 
ที่ดีจะส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เรียนสูงขึ้น  พืชผลมีราคาดี ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านคมนาคม ไฟฟูา  ประปา  
โทรศัพท์  สถานบริการ  สาธารณสุข  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับบริการอย่างเพียงพอและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพอนามัยดี 
 ๕. ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาชุมชนกับโรงเรียนมากข้ึน  ท าให้ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ลดลง        
 ๖. ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู้แบบการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน  ปัจจุบันได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐตามโครงการรัฐสนับสนุนค่าจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

ด้านเทคโนโลยี        
๑. ความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้นและมีความรู้

กว้างไกล  โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสื่อสาร สืบค้น  แสวงหาความรู้       
๒. การคมนาคมการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หรือ

ผู้ปกครองรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนหรือผู้ปกครองให้การสนับสนุนการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียน
มากขึ้น               

ด้านเศรษฐกิจ       
๑. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ประชาชน  นักเรียน  โรงเรียนรู้จักประหยัด อดออม  ส่งผลให้

เกิดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด าเนินชีวิต  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และ
โรงเรียนน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษามากข้ึน  ส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม     

๒. สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของ
การศึกษามากขึ้น  ต้องการส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม  ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนที่เรียน
จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนได้เรียนต่อ               

ด้านการเมืองและกฎหมาย       
๑. นโยบายของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาหลายโครงการส่งผลให้นักเรียนมีโอกาส

ศึกษาจนจบหลักสูตรภาคบังคับ  และมีทางเลือกในการศึกษาต่อให้สูงขึ้น      
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๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในบริหารการศึกษามากขึ้น   
๓. กฎหมายการจัดระเบียบสังคม  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 

 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
ด้านสังคม และวัฒนธรรม         
๑. วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยความเป็นไทย  
๒. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนยังมีน้อย  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ

สนับสนุนจากชุมชนน้อย  ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม  แต่มีฐานะยากจนส่งผลให้
นักเรียนส่วนหนึ่งได้เล่าเรียนเพียงภาคบังคับ   

๓. ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเรียบง่าย  ส่งผลให้
นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด  
โรคเอดส์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา และท าให้ปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ ลดลง           

๔. สภาพครอบครัวมีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง  หรือผู้ปกครองเสียชีวิตส่งผลให้นักเรียนมี
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย             

๕. การขาดการปลูกฝังจากครอบครัวและโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องใน
เรื่องการแต่งกาย   

๖. นักเรียนที่จบจากในชุมชนแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อได้รวมกลุ่มกันสร้างปัญหาให้แก่ชุมชน
และสังคมโดยรวม 

ด้านเทคโนโลยี           
๑. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้โรงเรียนต้องเร่งลงทุนและพัฒนาให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง แต่ทางโรงเรียนยังขาดสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์  โรงเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก  มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนเพียง ๒8 เครื่อง ซึ่งใช้สอนกับนักเรียน จ านวน 409  คน  และ
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่มีคุณภาพต่ า ส่วนหนึ่งประเมินแล้วไม่คุ้มค่า กับการซ่อมแซม ต้องรอการ
จ าหน่าย              

๒. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อแนวคิดและพฤติกรรม  ส่งผล
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลง            

๓. ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยไม่จ าเป็น  เช่น เด็กเที่ยว
ไกล  ค่าน้ ามันเพ่ิมมากขึ้นเพราะมี  จักรยานยนต์  ค่าโทรศัพท์มือถือ และ ค่าเกมอินเตอร์เน็ตที่เด็กชอบ
เล่นมาก 

ด้านเศรษฐกิจ             
๑. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ส่งผลให้การระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือ

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้น้อย  โรงเรียนต้องหาหรือระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาจาก
ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นมากข้ึน      

๒. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองว่างงาน และมีรายได้ลดลงท าให้ผู้ปกครองต้องไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นอ่ืน  ส่งผลให้นักเรียนขาดการดูแลจากผู้ปกครองท าให้เกิดปัญหา  ด้าน
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง  
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ด้านการเมืองและกฎหมาย            
๑. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและหลักสูตรยังขาดความชัดเจน การสนับสนุน และ

แก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษาไม่ตรงจุด  เช่น นโยบายการลดอัตราก าลังของบุคลากร ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน          

๒. รัฐบาลขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาทั้ง
ภารกิจหลัก คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ลงสู่เด็กนักเรียน  ภารกิจรอง คือ การอ านวยให้ครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุน มีความสะดวกในการจัดกิจกรรม  ภารกิจสนับสนุน 
คือการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น  ปรับปรุงสนามกีฬา จัดภูมิทัศน์  สวนหย่อม  
เป็นต้น 
 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  10.1 ห้องสมุด เดิมมีขนาด ๑๐๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๕๐๐ เล่ม    
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการยืมคืนจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จ านวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๓5๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของนักเรียนทั้งหมด  
  10.2 ห้องปฏิบัติการ   
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  2 ห้อง  
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๑ ห้อง   
  ห้องดนตรี    จ านวน  1 ห้อง  
  ห้องนาฏศิลป์          จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องพลศึกษา    จ านวน  1 ห้อง 
  10.3  คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓4  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๒8 เครื่อง    
   ใช้เพื่องานส านักงานและธุรการ 3 เครื่อง    
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในแตป่ีการศึกษา เฉลี่ย ๑3๐ คน ต่อวัน    
คิดเป็นร้อยละ 31.32 ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   3   เครื่อง 
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  10.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง(วัน)/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องสหกรณ์ 
๓. โรงอาหาร 
๔. ห้องสมุด 
๕. ห้องพลศึกษา 
๖. ห้องดนตร ี
๗. ห้องวิทยาศาสตร์ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 

  10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดปุาแดงหลวง 
๒. วัดหิรัญญาวาส 
3. ไร่นา สวนผสม 
4. วัดพระธาตุผาเงา 
5. สามเหลี่ยมทองค า 
6. วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
7. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 
8. งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ 
9. พระธาตุจอมกิตติ 
10. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 
11. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
12. สวนสัตว์ภูเทียนรีสอร์ท 
13. ไร่ชาฉุยฟง 
14. อ่างเก็บน้ าถ้ าเสาหินพญานาค 
15. มหกรรมดอกไม้อาเซียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย) 

๑5 
๑2 
๒ 
1 
๑ 
๑ 
1 
1 
1 
1 
๑ 
2 
๑ 
1 
1 
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 ๑๖  
 

ตอนที่ 2 

สรุปผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 
 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2562   
 

สาระวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 32 47.77 10.17 49.03 15 46.87 
ภาษาอังกฤษ 32 28.05 9.84 34.36 7 21.87 
คณิตศาสตร์ 32 29.53 13.88 32.85 12 37.50 
วิทยาศาสตร์ 32 30.19 6.62 35.51 7 21.87 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2562   
 

สาระวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 30 57.23 11.79 55.09 17 56.66 
ภาษาอังกฤษ 30 29.73 8.08 33.21 12 40.00 
คณิตศาสตร์ 30 26.40 10.51 26.68 17 56.66 
วิทยาศาสตร์ 30 30.80 7.42 30.04 14 46.66 
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 ๑๗  
 

 1.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

ความสามารถ 
จ านวน
(คน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านคณิตศาสตร์ 39 43.62 20.21 10.34 20.68 51.72 17.24 
ด้านภาษาไทย 39 44.91 15.70 13.79 13.79 55.17 17.24 

รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน 

39 44.26 31.93 10.34 24.13 55.17 10.34 
 
  

 1.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 66.37 54.32 59.19 63.87 67.49 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง 69.79 65.95 67.30 70.36 72.51 72.81 
รวม 2 ด้าน 68.08 60.14 63.25 67.11 70.00 70.66 
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2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 
  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

จ านว
นที่
เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 231 0 13 22 41 42 32 22 59 113 48.92 

คณิตศาสตร 231 0 34 42 40 20 31 21 43 95 41.13 

วิทยาศาสตร 231 0 8 15 26 57 53 33 39 125 54.11 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

231 0 15 19 46 43 38 29 41 108 46.75 

ประวัติศาสตร 231 0 15 19 46 43 38 29 41 108 46.75 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

231 0 3 6 20 22 28 34 118 180 77.92 

ศิลปะ 231 0 2 3 15 44 45 47 75 167 72.29 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

231 0 0 1 23 34 44 61 68 173 74.89 

ภาษาอังกฤษ 231 0 14 18 35 47 39 32 46 117 50.65 
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 2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 106 16 22 15 19 14 8 4 8 20 18.87 

คณิตศาสตร์ 106 15 28 12 11 15 11 3 11 25 23.58 

วิทยาศาสตร์ 106 13 16 24 12 21 11 6 3 20 18.87 

สังคมศึกษาฯ 106 0 7 9 9 24 36 15 6 57 53.77 

ประวัติศาสตร์ 106 0 10 8 4 19 27 16 18 61 57.55 

สุขศกึษา 106 1 3 19 21 19 16 9 18 43 40.57 

พละศึกษา 106 1 3 19 21 19 16 8 18 42 39.62 

ทัศนศิลป์ 106 10 4 3 3 8 7 8 63 78 73.58 

การงานอาชีพฯ 106 4 2 1 2 0 0 0 97 97 91.51 

ภาษาอังกฤษ 106 6 30 7 11 14 10 11 17 38 35.85 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 106 16 6 19 17 9 8 8 23 39 36.79 

คณิตศาสตร์ 106 22 26 10 14 16 4 8 6 18 16.98 

วิทยาศาสตร์ 106 20 6 8 10 16 20 14 12 46 43.40 

สังคมศึกษาฯ 106 2 3 2 5 6 23 40 25 88 83.02 

ประวัติศาสตร์ 106 2 3 2 5 6 23 40 25 88 83.02 

สุขศึกษา 106 24 2 2 13 4 6 19 35 60 56.60 

พละศึกษา 106 24 2 2 13 4 6 19 35 60 56.60 

ทัศนศิลป์ 106 7 1 3 0 2 7 9 77 93 87.74 

การงานอาชีพฯ 106 2 1 0 1 3 22 40 37 99 93.40 

ภาษาอังกฤษ 106 14 8 4 7 12 14 21 26 61 57.55 
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 2.3 ผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

 
   
 
 
 
 
 

 
ที ่

ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๑ โครงการ
กิจกรรม
เสริม
หลักสูตร 

1. เพ่ือพัฒนา  ฝึกทักษะการคิด 
การวางแผน การท างานเป็นทีม 
ให้กับนักเรียน กลุ่มสนใจ
ทางด้านการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 สู่ความ
เป็นเลิศ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

๑. ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่
นักเรียน 
๒. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับ
กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับเขต    
พ้ืนทีฯ่ ระดับภาค
ระดับประเทศ 
๓. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๔. รายงานผลการด าเนินงาน 

นักเรียนได้รับ
รางวัลจากการ
แข่งขัน  
ร้อยละ 8๐ 
ของรายการที่
ส่งเข้าแข่งขัน 

๒ กิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการ 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ห่างไกลจาก      
สิ่งเสพติด 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้เล่นกีฬา
ตามความสามารถของตนเอง 
๔.เพ่ือให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬามี
พัฒนาการด้านเทคนิคการเล่น
ขั้นสูง 
๕.เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

๑.คัดเลือกนักกีฬาที่สนใจตาม
ความสามารถของตนเอง 
๒.ฝึกซ้อมในเวลาว่างและหลัง
เลิกเรียน 
๓.น านักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ตาม
โอกาส 
 

นักเรียนที่เป็น
นักกีฬาตัวแทน
ของโรงเรียน
ได้รับรางวัล
ระดับกลุ่ม
เครือข่ายฯ 
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
ระดับภาค 
ระดับประเทศ 
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  2.3.2 โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

 

  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

ชือ่งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๑ กิจกรรม
ส่งเสริม
ศักยภาพ
นักเรียน 
เรียนรวมสู่
ความเป็น
เลิศ 

1. เพ่ือพัฒนา และฝึกทักษะ
การคิดวางแผน ให้กับนักเรียน
เรียนร่วม กลุ่มสนใจและส่งเสริม
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทักษะทาง
วิชาการ  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถใน
ทักษะทางวิชาการ ในการ
แข่งขันงานมหกรรมความ 
สามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2562 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีเวทีในการ
แสดงออกซึ่งความสามารถตามที่
ตนเองสนใจ มีความถนัด และตาม
ศักยภาพของตนเอง 

๑. ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่
นักเรียน 
๒. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับ
กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับเขต    
พ้ืนที่ฯ ระดับภาค
ระดับประเทศ 
๓. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๔. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวแทนนักเรียน
ที่เข้าร่วมแข่ง 
ขันงานศิลปฯ
ระดับชาติปี
การศึกษา  
2562 อย่าง
น้อย 1 ทีม 
ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 
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  2.3.3 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย 
 

ล าดับที่ รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 
1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1 - 3 เหรียญทองชนะเลิศ   
2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4 - 6 เหรียญทองชนะเลิศ   
3 การแข่งขันประติกมากรรม  ม.1 - 3 เหรียญทองชนะเลิศ    
4 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1 - 3 เหรียญทองรองชนะเลิศ 

อันดับ  2 
5 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 - 

3 
เหรียญทอง   

6 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ม.1 - 3 เหรียญทอง   
7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1 - 

3 
เหรียญทอง   

8 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1 - 3 เหรียญทอง 
9 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ 

(3D)  ม.1 - 3 
เหรียญเงิน    

10 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1 - 3 เหรียญเงิน   
11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1 - 3 เหรียญเงิน   

 

รางวัลอ่ืน ๆ 
 

ชื่อ - สกุล รายการ รางวัลที่ได้รับ 
ด.ญ.ศรีนวล  เดือนเพ็ญ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่3   

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย   
ครั้งที่ 19 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ทั้งนี้จะเข้ารับรางวัลจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 

ชมเชย 

 

ด้านคร ู
 

ชื่อ - สกุล รายการ รางวัลที่ได้รับ 
นายอุทิศ  พ้ืนงาม   เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ใน

ฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ     
“คุรุสดุดี” 
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3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  (1) ด้านคุณภาพของเด็ก 
   - จุดเด่น 
 เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยเด็กได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การทดลอง  สังเกต  ส ารวจ  พัฒนาทักษะการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา  คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้ทักษะต่าง 
ๆ  เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีผลงานชัดเจน  มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความสนใจใฝ่รู้     รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง  ครูมีการ
ส่งเสริม  พัฒนาทักษะและรูปแบบการจัดประสบการณ์  มีการกระตุ้นการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  เด็ก
ได้รับการฝึกจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และจากกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมีคุณภาพ  มีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยเป็นส่วนใหญ่   มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  กล้าแสดงออก  รู้จักป้องกันอุบัติเหตุ  มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว 
   - จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านความสามารถทางการแตกแขนงทางความคิด  การคิด
นอกกรอบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กบางคนให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ
วัย  ส่งเสริมการให้เด็กรู้จักตั้งค าถามและซักถามในเรื่องที่สนใจมากขึ้น  ส่งเสริมให้มีพัฒนาการและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ในเด็กบางคนที่ควรได้รับการพัฒนาโดยประสานความร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน  โรงเรียน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ  นอกจากนี้ยังขาด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสนใจและความถนัด  มีกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นความ
สนใจ  ความสามารถ  และความแตกต่างของเด็กอย่างทั่วถึง 

 

  (2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   - จุดเด่น 
 สามารถน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้  และได้รับการพัฒนาในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง  และเน้นเด็กเป็นส าคัญตามเป้าหมายการจัด
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์  ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษาและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
เด็กสถานศึกษามีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เกิดประโยชน์  มีห้องเรียนธรรมชาติ
และใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้จาก
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 ๒๕  
 

ประสบการณ์ตรง  เน้นให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับ
ประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียน  สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา   ผู้รับบริการผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความพึงพอใจผลการบริหารงานและ
การพัฒนาเด็ก  จนท าให้กระบวนการบริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
   - จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาให้มีแหล่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถน าวัสดุ   อุปกรณ์  
ตลอดจนการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น  มาใช้พัฒนาจนท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้มากยิ่งข้ึน 

 

  (3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   - จุดเด่น 
               สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย                     
โดยด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  และกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา  (เรียนฟรีฯ)  โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  (อุดหนุนฯ)  ตาม
ระบบ  PDCA    และได้รับเอาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  มาด าเนินการตาม
แนวทางและนโยบายที่ก าหนด  ตลอดจนการจัดกิจกรรมทั้งในระดับกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่   เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560   และ
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ 
   - จุดที่ควรพัฒนา 
 ใช้เครื่องมือการวัดประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  มีวิธีการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย่างหลากหลายและมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  จัดสรร
งบประมาณ       เพ่ือผลิตสื่อการสอนอย่างเพียงพอในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  เช่น  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านเหมาะสมตอบสนองต่อ
ความต้องการของเด็กมีการจัดท าสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีส่งเสริมความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการประชุมสร้างข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่ายให้มาก
ขึ้น 
 

 3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   - จุดเด่น 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
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 ๒๖  
 

รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ป.1 - 3  สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  ป.4 - 6  หนังสือเล่มเล็ก  ม.1 – 3  การท า
โครงงาน  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ  เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
การท างาน  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมและจิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด  และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  มีกิจกรรมเด่นของโรงเรียน  กิจกรรมดนตรีไทย,นาฏศิลป์
พ้ืนฐาน  รวมถึงกิจกรรมวันส าคัญทางวัฒนธรรม  เช่น  แห่เทียนพรรษา,  ลอยกระทง  เป็นต้น  
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  
วัฒนธรรม  ประเพณี  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  คือ  ไทย  ไทย
ใหญ่  ไทยลื้อ  ท ากิจกรรม ต่าง ๆ  ร่วมกันอย่างมีความสุข  เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  กิจกรรมทัศนศึกษา  รวมทั้งกิจกรรมบูรณาการวิชาการ  
   - จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลการทดสอบ  NT  ความสามารถทางด้านภาษา  (Literacy)  ด้านการคิดค านวณ  
(Numeracy) ผลการทดสอบอยู่ในระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ผลการทดสอบ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       เกรดเฉลี่ย  อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง  ซึ่งจะต้อง
ก าหนดให้มีโครงการรองรับ  เพื่อให้ได้รับการแก้ไข  หรือพัฒนาให้อยู่ในระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นไป 
 

  (2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   - จุดเด่น 

โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ  มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจอย่างชัดเจน  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จัดหาพัฒนาและบริหารเทคโนโลยี  เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึ กษา  รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   - จุดที่ควรพัฒนา 
 ประเด็นพิจารณาของมาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง  ซึ่ง
จะต้องแก้ไขปรับปรุงจัดระบบการเรียนการสอน  รวมทั้งพฤติกรรมด้านต่าง ๆ  ของผู้เรียนให้อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป    ครูและบุคลกรทางการศึกษาเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา  ต่ ากว่าปีละ  
20  ชั่วโมง  อยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา  โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการประชุม/อบรม/สัมมนา  ให้มีชั่วโมงประชุม/อบรม/สัมมนา  ให้มากกว่าปีละ 20 ชั่วโมง  ทั้ง
การประชุม  อบรม  โดยตรงที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  และการอบรมทางออนไลน์ 

 

  (3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   - จุดเด่น 
 ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
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 ๒๗  
 

ได้รับการฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก  เช่น  มีความรักความเมตตา  ดูแลเอาใจใส่  
เอ้ืออาทรต่อผู้เรียน  มีการตรวจสอบ  วิธีการวัดและประเมินผลกับเป้าหมาย  เพ่ือน าข้อมูลย้อนกลับ
มาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   - จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 - เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นด้านทักษะ กระบวนการ การสื่อสาร 
ทักษะชีวิต และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 - ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนรายบุคคล รวมถึงช่วยค้นหาความสามารถพิเศษของนักเรียนรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมสู่ความ
เป็นเลิศ  
 - ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบของการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการอบรมออนไลน์ เพื่อน า ความรู้
และทักษะที่ได้มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป 
 - มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ควรมีมุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้บริการแก่คณะครูและนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 
 

5. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 - งบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอต่อห้องเรียน 
 - งบลงทุนประเภทอาคารเรียน 
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ตอนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนบ้านป่าแดงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ ด้วยกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. พันธกิจ (MISSION) 
 

1. บริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. จดักิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา   

เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้   

รักการเรียนรู้ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
7. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ภาษาและการสื่อสาร  รวมถึงทักษะอาชีพ

พ้ืนฐานให้กับผู้เรียน 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตสมบูรณ์ตามช่วงวัย 
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  และด ารงตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานความเป็นไทย  

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าประสงค์(OBJECTIVE) 
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 3. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตนเองได้เลือกเข้าร่วม  
 4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  
แก้ปัญหาได้  รกัการเรียนรู้ 
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 5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  ผ่านเกณฑ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 6. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 7. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ภาษา
และ  การสื่อสาร  ทักษะอาชีพพ้ืนฐาน 
 8. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตให้สมบูรณ์
ตามช่วงวัย 
 9. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต  และด ารงตนเป็น
พลเมืองดีบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับปฐมวัย เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2563 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ใน
มาตรฐานที่ 1-8 และ ระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 
9-12 ของมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช  
2560 พิจารณาจากผลการ
ประเมินพัฒนาการ   
2. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ตามมาตรฐานที ่1ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ใน
ตัวบ่งชี้ที4่ ของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิระดบัดีตามมาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่4,5,6 และมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งชี้ที1่,2,3 ของมาตรฐาน 
การศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
ตามมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
6. เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.โครงการพัฒนาการศึกษา 
   ปฐมวัย 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การศึกษาปฐมวัย 
 
 

1.พัฒนาหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปสู่การปฎิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพเด็กและ
คุณภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

- 3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบโดยใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาในทั้ง
ในรูปแบบปกติและรูปแบบ
ทางเลือกจัดให้เหมาะสม
และเต็มศักยภาพของเด็ก 

- 4.การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร จัดการ 
ศึกษาภาคบังคับให้
มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 2 
การส่งเสริม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ 3 
การเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้เข้าถึง
บริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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5.  สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2563 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (ผลการ
ด าเนินการงานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน พิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษา และการ
นิเทศภายใน 

1.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. การนิเทศภายใน 
2. การประเมินตนเอง
ของครูและสถานศึกษา 
3. กระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7  

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

2. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร จดั
การศึกษาภาคบังคับใหม้ี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
และเพือ่พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ของโรงเรียนก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 
2. ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

3. คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้
แสดงทักษะความสามารถท่ีแฝง
เร้นในตัวออกสู่สาธารณะ 
2. ผลการแข่งขันทักษะผู้เรียนใน
ทุกระดับ (มีผลการแข่งขันระดับ
เหรียญทอง) 

4. โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่
ดี  และประพฤติตนเป็นคนดี 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทัศนคติที่ด ี และประพฤติตน
เป็นคนดี เป็นอัตลักษณ์ให้กับ
โรงเรียนต่อไป 

5. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

5. การพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านการขับขี่ยานพาหนะที่
เหมาะกับช่วงวัย รวมทั้งกฎจารจร 

6. โครงการขับขีป่ลอดภัย 6. การพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ถนน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-7 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
บริการแนะแนว และได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

7. โครงการแนะแนว 
 

7. การจัดกิจกรรมแนะ
แนว และการพัฒนา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง รอ้ย
ละ 70 ได้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มี
นิสัยรักการอ่าน 

8. โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้

8. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
                             

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศ
งานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบนั 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9.โครงการจัดระบบ
สารสนเทศงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

9. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานบริหาร
บุคคล และกิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. พัฒนาทักษะครูทางด้านการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  
2. พัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรยีน
ในศตวรรษที ่21  

10.โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

10. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่ง   การเรียนรู้สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
เป็นแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบได ้

11. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

11. การพัฒนาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1.โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความปลอดภยัตอ่
ผู้เรยีนร้อยละ 100 

12.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่

12. การดูแลซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับบริการ
อาหารกลางวันร้อยละ 100 

13. โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวัน 

13. บริหารอาหาร
กลางวันให้กับผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดร้ับบรกิาร
ทางด้านสุขภาพอนามยั 

14. โครงการอนามัย
โรงเรียน 

14. การบริการและการ
ส่งเสริมสภุาพอนามัย
ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิม่โอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เขา้
ร่วมกิจการนักเรียน 

15. โครงการกจิการนักเรียน 14. การส่งเสรมิความเป็น
ผู้น า และการส่งเสรมิ
ผู้เรยีนให้ศรัทธา ระบบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ ทรงเป็น
พระประมุข 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาให้มีคณุภาพตามแผนงาน
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-โครงการบูรณาการวิชาการ 
-โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการ กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนาร ี
-โครงการทัศนศึกษา 
-โครงการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ด้านการจดัการเรียนรู ้
 (ICT เพื่อการศึกษา) 

1. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและพัมนา
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
3. สร้างวินัยผู้เรียนด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
4. เปิดโลกทัศนผ์ู้เรยีน
ด้วยการเรียนรู้นอก
สถานท่ี (ทัศนศึกษา) 
5. เสริมทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู ้

ยุทธศาสตร์
โรงเรียนที่ 1-7 
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ตอนที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

1. กลยุทธ์สถานศึกษา 
 วิเคราะห์ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3  และ กลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง (พ.ศ. 2563) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 

ยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่๕  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่๕  จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนา
หลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับ
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพ่ิมโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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2. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
 2.1 สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับปฐมวัย เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2563 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ใน
มาตรฐานที่ 1-8 และ ระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 
9-12 ของมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช  
2560 พิจารณาจากผลการ
ประเมินพัฒนาการ   
2. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ตามมาตรฐานที ่1ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ใน
ตัวบ่งชี้ที4่ ของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิระดบัดีตามมาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่4,5,6 และมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งชี้ที1่,2,3 ของมาตรฐาน 
การศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
ตามมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
6. เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.โครงการพัฒนาการศึกษา 
   ปฐมวัย 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การศึกษาปฐมวัย 
 
 

1.พัฒนาหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปสู่การปฎิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพเด็กและ
คุณภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

- 3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบโดยใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาในทั้ง
ในรูปแบบปกติและรูปแบบ
ทางเลือกจัดให้เหมาะสม
และเต็มศักยภาพของเด็ก 

- 4.การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร จัดการ 
ศึกษาภาคบังคับให้
มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 2 
การส่งเสริม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ 3 
การเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้เข้าถึง
บริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.2  สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
2563 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (ผลการ
ด าเนินการงานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน พิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษา และการ
นิเทศภายใน 

1.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. การนิเทศภายใน 
2. การประเมินตนเอง
ของครูและสถานศึกษา 
3. กระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7  

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

2. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร จดั
การศึกษาภาคบังคับใหม้ี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
และเพือ่พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ของโรงเรียนก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 
2. ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

3. คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้
แสดงทักษะความสามารถท่ีแฝง
เร้นในตัวออกสู่สาธารณะ 
2. ผลการแข่งขันทักษะผู้เรียนใน
ทุกระดับ (มีผลการแข่งขันระดับ
เหรียญทอง) 

4. โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่
ดี  และประพฤติตนเป็นคนดี 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทัศนคติที่ด ี และประพฤติตน
เป็นคนดี เป็นอัตลักษณ์ให้กับ
โรงเรียนต่อไป 

5. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

5. การพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านการขับขีย่านพาหนะที่
เหมาะกับช่วงวัย รวมทั้งกฎจารจร 

6. โครงการขับขีป่ลอดภัย 6. การพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ถนน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-7 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
บริการแนะแนว และได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

7. โครงการแนะแนว 
 

7. การจัดกิจกรรมแนะ
แนว และการพัฒนา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง รอ้ย
ละ 70 ได้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มี
นิสัยรักการอ่าน 

8. โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้

8. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
                             

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศ
งานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบนั 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9.โครงการจัดระบบ
สารสนเทศงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

9. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานบริหาร
บุคคล และกิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาทักษะครูทางด้านการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  
2. พัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรยีน
ในศตวรรษที ่21  

10.โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

10. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่ง   การเรียนรู้สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
เป็นแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบได ้

11. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

11. การพัฒนาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1.โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความปลอดภยัตอ่
ผู้เรยีนร้อยละ 100 

12.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่

12. การดูแลซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับบริการ
อาหารกลางวันร้อยละ 100 

13. โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวัน 

13. บริหารอาหาร
กลางวันให้กับผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดร้ับบรกิาร
ทางด้านสุขภาพอนามยั 

14. โครงการอนามัย
โรงเรียน 

14. การบริการและการ
ส่งเสริมสภุาพอนามัย
ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เขา้
ร่วมกิจการนักเรียน 

15. โครงการกจิการนักเรียน 14. การส่งเสรมิความเป็น
ผู้น า และการส่งเสรมิ
ผู้เรยีนให้ศรัทธา ระบบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ ทรงเป็น
พระประมุข 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาให้มีคณุภาพตามแผนงาน
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-โครงการบูรณาการวิชาการ 
-โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการ กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนาร ี
-โครงการทัศนศึกษา 
-โครงการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ด้านการจดัการเรียนรู ้
 (ICT เพื่อการศึกษา) 

1. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและพัมนา
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
3. สร้างวินัยผู้เรียนด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
4. เปิดโลกทัศนผ์ู้เรยีน
ด้วยการเรียนรู้นอก
สถานท่ี (ทัศนศึกษา) 
5. เสริมทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู ้

ยุทธศาสตร์
โรงเรียนที่ 1-7 

 
3. เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย (61) 51.00 

ภาษาอังกฤษ (63) 30.00 
คณิตศาสตร์ (64) 32.00 
วิทยาศาสตร์ (65) 33.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 

ภาษาไทย (91) 58.00 
ภาษาอังกฤษ (93) 31.00 
คณิตศาสตร์ (94) 28.00 
วิทยาศาสตร์ (95) 33.00 

 

 3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

ด้าน 
ค่าเป้าหมาย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 47.00 

ด้านภาษาไทย (Thai Language) 46.00 
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 3.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
 

ด้าน 
ค่าเป้าหมาย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
การอ่านออกเสียง 68.00 

การอ่านรู้เรื่อง 70.00 
 

 3.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  34.00 
อังกฤษ 52.00 

คณิตศาสตร์  57.00 
วิทยาศาสตร์ 58.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  56.00 

ภาษาอังกฤษ  42.00 
คณิตศาสตร์  37.00 
วิทยาศาสตร์  37.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  50.00 

ภาษาอังกฤษ  38.00 
คณิตศาสตร์  30.00 
วิทยาศาสตร์  50.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  47.00 

ภาษาอังกฤษ  31.00 
คณิตศาสตร์  26.00 
วิทยาศาสตร์  38.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  42.00 

ภาษาอังกฤษ  30.00 
คณิตศาสตร์  25.00 
วิทยาศาสตร์  39.00 

 

4. โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร จัด
การศึกษาภาคบังคับให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
และเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(อ่านออก 
อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง) 
    - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
    - กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
ค ิดค านวณ 
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
4. โครงการแนะแนว 
5. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 
 

 
6,000 

 
8,000 

 
3,000 

 
10,000 

 
20,000 

 
20,000 
26,860 

 
งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
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กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

 

6. โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
7. โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

31,140 
 
 

71,120 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒   
การส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่๔  
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ 

 
1. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ 
    - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
    - กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค า
คม, Cusswords, A-math, ซูโดกุ) 
    - กิจกรรมเสริมเด็กหัวศิลป์ 
    - กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    - กิจกรรมดนตรี 
    - กิจกรรมบูรณาการนาฏศิลป์ 
    - กิจกรรมนักบินน้อย 
    - กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 
    - กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 
2. โครงการกิจการนักเรียน 

 
 

5,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

20,000 
36,000 
50,140 
20,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 

30,000 

 
งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที ่3   
การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
1. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
(อุดหนุน) 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
4. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
    - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเด็กพิเศษเรียนรวม 
5. โครงการขับขี่ปลอดภัย 

 
66,300 

 
24,950 

 
126,000 

 
 

5,000 
3,000 

 
4,000 

 
งานบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผดิชอบ 

 

6. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ 
7. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
8. โครงการอนามัยโรงเรียน 
9. โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
10. โครงการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในด้านการ
จัดการเรียนรู้ (ICT เพ่ือการศึกษา) 

45,000 
 

1,184,000 
18,736 
66,390 

 
17,610 

 
 

 
 
งานบริหารทั่วไป 
 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  
ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
1. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
- 

 
งานบริหารวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๖   
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 
21 
 
 

 
4,264 

 
งานบริหารงานบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๗   
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
1. โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน 
2. โครงการบริหารจัดการและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

 
144,000 

2,000 
 

1,500 
 

30,000 

 
งานบริหารงานบุคคล 
 
 
งานบริหารงบประมาณ
แผน 
งานบริหารทั่วไป 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,133,010 
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ตอนที่ 5 
ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 
10 ธ.ค. 

62 

เงินอุดหนุนรายหัว ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งสิ้น 

คนละ รวม คนละ รวม 

อนุบาล 2 30 1,700 51,000 430    12,900    63,900  
อนุบาล 3 35 1,700 59,500 430    15,050    74,550  

รวม 65  110,500     27,950   138,450  
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 1,900      64,600  480    18,240    82,840  
ประถมศึกษาปีที่ 2 28 1,900      47,600  480    13,440    61,040  
ประถมศึกษาปีที่ 3 47 1,900      79,900  480    22,560   102,460  
ประถมศึกษาปีที่ 4 39 1,900      74,100  480    18,720    92,820  
ประถมศึกษาปีที่ 5 46 1,900      87,400  480    22,080   109,480  
ประถมศึกษาปีที่ 6 33 1,900      62,700  480    15,840    78,540  

รวม 231     438,900     110,880   549,780  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 40 3,500 76,000 880    35,200   111,200  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 3,500 57,000 880    26,400    83,400  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 43 3,500 81,700 880    37,840   119,540  

รวม 113  395,500     99,440   494,940  
รวมทั้งหมด 409  944,900   238,270  1,183,170  

 

ประมาณการรายรับปีการศึกษา 2563 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    จ านวน     944,900 บาท 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน     238,270 บาท 
  - เงินบ ารุงการศึกษา/รายได้อ่ืนๆ ที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน          -  บาท 
  - เงินบริจาคท่ีคาดว่าจะได้รับ   จ านวน          -  บาท 
  - เงินคงเหลือยกมา (เงินอุดหนุนรายหัว)  จ านวน       95,102 บาท 
  - เงินคงเหลือยกมา (เงินบริจาค)   จ านวน          -  บาท 

  - เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน   จ านวน     219,500   บาท 
  - เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง จ านวน       43,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (200 วัน X 20 บาท X 296 คน)  
        จ านวน    1,184,000 บาท 

    รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น      2,724,772         บาท 
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เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  813,640  บาท 

-  หนังสือเรียน      271,310 บาท 
  *อนุบาล 200 บาท/คน/ปี (65 คน) = 13,000  บาท 
  *ป. 1 625  บาท/คน/ปี (38 คน) = 23,750 บาท 
  *ป. 2 619  บาท/คน/ปี (28 คน)  =  17,332 บาท 
  *ป. 3 622  บาท/คน/ปี (47 คน) =  29,234 บาท 
  *ป. 4 673  บาท/คน/ปี (39 คน) =  26,247 บาท 
  *ป. 5 806  บาท/คน/ป ี(46 คน) =  37,076 บาท 
  *ป. 6 818  บาท/คน/ป ี(33 คน)  =  26,994 บาท 

*ม. 1 764  บาท/คน/ปี (40 คน)  =  30,560  บาท 
  *ม. 2 877  บาท/คน/ปี (30 คน)  =  26,310 บาท 
  *ม. 3 949  บาท/คน/ปี (43 คน)  =  40,807 บาท 

-  อุปกรณ์การเรียน/ปี      150,550 บาท 
  *ระดับก่อนประถมศึกษา 100 บาท/คน/ภาคเรียน (200 บาท/คน/ปี) (65 คน)
 =   13,000 บาท  
  *ระดับประถมศึกษา 195 บาท/คน/ภาคเรียน (390 บาท/คน/ปี) (231 คน)  

=   90,090 บาท  
  *ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/คน/ภาคเรียน (420 บาท/คน/ปี)(113คน)
 =   47,460 บาท 
 

-  เครื่องแบบนักเรียน     153,510 บาท 
*ระดับก่อนประถมศึกษา 300บาท/คน/ปี (65 คน)  =   19,500 บาท

  
  *ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี (231 คน)       =   83,160 บาท
  
  *ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450บาท/คน/ปี (113 คน)   =   50,850 บาท 
 

-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ปี     238,270 บาท  
  *ระดับก่อนประถมศกึษา 215 บาท/คน/ภาคเรียน (430บาท/คน/ปี) (65คน)

    =   27,950    บาท  

  *ระดับประถมศกึษา 240 บาท/คน/ภาคเรียน (480บาท/คน/ปี) (231 คน) 

                      =   110,880  บาท  
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*ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 440บาท/คน/ภาคเรียน (880บาท/คน/ปี)

(113คน)=  99,440   บาท 

 
 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น                                        813,640 บาท 
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ตอนที่ 6 
ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2563 

1. เงนิอุดหนุนรายหัว  944,900 บาท 

 1.1 งบบุคลากร    144,000  บาท (15%) 

 1.2 งบด าเนินงาน     800,900   บาท (85%) 

  -  งานบรหิารทั่วไป(คา่ตอบแทนใช้สอยและวสัดสุ านักงาน) 23,000 บาท (3%) 

  -  ค่าใช้สอย      17,080 บาท (2%) 

    * ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  (ในประเทศ)  เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าที่

พัก  ค่าพาหนะ  เป็นต้น  

    * ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  ฯลฯ  23,000 บาท (3%) 

 -  ค่าสาธารณูปโภค             140,000 บาท(17%) 

  -  งานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน 30,880 บาท (4%) 

                   -  โครงการตามแผนกลยุทธ์                     566,940 บาท(71%) 

 1.3 งบลงทุน      -  บาท 

2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ                      817,682     บาท 
  (กิจกรรมฯ 238,270 เงินค้างจ่ายก่อนปีการศึกษา หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,042 บาท ) 
3. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        219,500   บาท 
4. เงินอุดหนุนจาก อบต.           43,000   บาท 
5. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน     1,184,000 บาท 
6. เงินรายได้สถานศึกษา            - บาท 
รวมประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น     3,209,082 บาท 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 - เงินอุดหนุนรายหัว 944,900  บาท 
 

ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) 

หมายเหตุ 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

1 งานบริหารบุคลากร  
- โครงการจัดหาครสูอนครบชั้นเรยีน 

(144,000) 
144,000 

   
ครูวรวุฒิ 

 
2 

 
งบงานบริหารงานทั่วไป  
 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดสุ านักงาน     
- ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก พาหนะ 
- ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน 

 
 
ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าอินเทอร์เน็ต 

            ฯลฯ 
 

 
 
 

23,000 
17,080 
23,000 

 
 
 
 

140,000 
 
 
 

   
 
 
ครูอัมภา 
ครูบงกชกาล 

รวมงบงานบริหารงานทั่วไป 203,080 

3 งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน 30,880    

4 โครงการตามแผนกลยุทธ์  566,940    

แผนงานบริหารวิชาการ     

1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา -   ครูอัมภา 

ระดับปฐมวัย (66,300)    

2 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวยั(อุดหนุน) 66,300   ครูสมพร 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (500,640)  (15,000)  

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 6,000   ครูกรรณิการ ์

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 126,000   ครูกรรณิการ ์

 - ช่วงช้ันท่ี 1  30,000   ครูสายสมร 

 - ช่วงช้ันท่ี 2 36,000   ครูอ้อยทิพย์ 

 - ช่วงช้ันท่ี 3 60,000   ครูกรรณิการ ์
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ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ 
แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) 

หมายเหตุ 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

5 โครงการกจิกรรมเสริมหลกัสูตร (193,140)   ครูกรรณิการ ์

5.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
เรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ  

5,000   ครูอัมภา  
ครูกรรณิการ ์

5.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

9,000   ครูกรรณิการ ์

5.3 กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม, 
Cusswords, A-math, ซูโดกุ) 

9,000   ครูอัมภา 
ครูกรรณิการ ์
ครูบงกชกาล 
ครูอ้อยทิพย ์
ครูสภุาพรรณ 
ครูรัตติกาล 

5.4 กิจกรรมเสริมเด็กหัวศลิป ์ 20,000   ครูยุทธศาสตร ์

5.5 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 36,000   ครูอุทิศ 

5.6 กิจกรรมดนตร ี 50,140  15,000 ครูพลกฤต 

5.7 กิจกรรมบรูณาการนาฏศิลป์ 20,000   ครูพิมพวรรณ 
5.8 กิจกรรมนักบินน้อย 5,000   ครูวิระวัฒน ์

5.9 กิจกรรมหุ่นยนตส์มองกลและคอมพิวเตอร ์ 5,000   ครูสมเกียรต ิ

5.10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่าน
คล่อง อ่านเอาเรื่อง) 

8,000   ครูธิดา 
ครูอัมภา 
ครูกรรณิการ ์

5.11 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

3,000   ครูสภุาพรรณ 
ครูอ้อยทิพย ์

5.12 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 5,000   ครูทนงศักดิ ์
ครูรัตติกาล 

5.13 กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และ
คิดค านวณ 

10,000   ครูธิดา 

5.14 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม 

3,000   ครูทนงศักดิ ์
ครูกรรณิการ ์

5.15 กิจกรรมศลิป์สร้างสรรค ์ 5,000   ครูวันอาสา 
ครูพลกฤต 

6 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคข์อง
นักเรียน 

20,000   ครูอุทิศ 

7 โครงการขบัขี่ปลอดภัย 
 

4,000   ครูวรวุฒิ 
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ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ 
แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) 

หมายเหตุ 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

8 โครงการแนะแนว 20,000   ครูเทียมใจ 

9 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้ 45,000   ครูกรรณิการ ์

รวมงบงานบริหารวิชาการ  414,140 
แผนงานบริหารงานบุคคล     

10 โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมลู
สารสนเทศ 

2,000   ครูวรวุฒิ 
นางสาวพิลัย 

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

4,264   ครูวรวุฒิ 

รวมงบงานบริหารงานบุคคล  6,264 

แผนงานบริหารงบประมาณและแผน     

12 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 1,500   ครูสภุาพรรณ 
ครูบงกชกาล 

รวมงบงานบริหารงบประมาณและแผน  1,500 

แผนงานบริหารทั่วไป     

13 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 30,000   ครูวิระวัฒน ์

14 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
 

 1,184,000 ครูพลกฤต 
ครูกรสมรรถ 

15 โครงการอนามัยโรงเรียน 18,736   ครูอ้อยทิพย ์

16 โครงการกจิการนักเรียน 30,000   ครูพลกฤต 
ครูอุทิศ 

รวมงบงานบริหารทั่วไป  78,736 
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 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 238,270  บาท 
 

ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ 
แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) 

หมายเหตุ 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 238,270 

(210,320+27,950) 
  

ระดับปฐมวัย  (27,950)   

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย 
 

27,950-
3,000 

=24,950 
 ครูสมพร 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (210,320)   
โครงการบรูณาการวิชาการ     

 ระดับชั้น ป. 1-3  32,600  ครูสายสมร 
ระดับชั้น ป. 4-6  15,000  ครูอ้อยทิพย์ 
ระดับชั้น ม. 1-3  18,790 4,042 ครูกรรณิการ ์

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม     
 ระดับชัน้ ป. 1-3  5,800 

 
ครูธิดา 
ครูอัจฉรา 

ระดับชั้น ป. 4-6  11,060 
 

ครูรัตติกาล  
ครูอัมภา 
ครูวันอาสา  

ระดับชั้น ม. 1-3  10,000  ครูพลกฤต 
โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      

 ระดับชั้น ป. 1-3  5,800  ครูบงกชภรณ์   
ระดับชั้น ป. 4-6  15,340  ครูอ้อยทิพย์   
ระดับชั้น ม. 1-3  10,000  ครูวรวุฒิ 

โครงการทัศนศึกษา     
 ระดับชั้น ป. 1-3  5,800  ครูกรสมรรถ 
 ระดับชั้น ป. 4-6  10,320  ครูพิมพวรรณ 
 ระดับชั้น ม. 1-3  55,000  ครูอุทิศ 

โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในด้านการจัดการเรียนรู ้
 (ICT เพ่ือการศึกษา) 

 14,610 3,000 
(ปฐมวัย) 

ครูสมเกียรต ิ

รวมงบแผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  238,270 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบา้นป่าแดง  
ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

 

53 
 

 - เงินงบประมาณเหลือจ่ายปีการศึกษา 2562  99,144  บาท 
 
 

ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ 
แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) 

หมายเหตุ 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

เงินงบประมาณเหลือจ่ายปีการศกึษา 2562  
(เงินอุดหนุนรายหัว) 95,102   

 

โครงการกจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
   - กิจกรรมดนตรี (โครงการต่อเนื่อง) 

15,000   ครูพลกฤต 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   - การเรียนการสอนทางไกล(DLTV) (โครงการใหม่) 

33,838   ครูกรรณิการ ์

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

46,264   ครูอ้อยทิพย ์

รวมเงินงบประมาณเหลือจ่ายปกีารศึกษา 2562    95,102 

เงินงบประมาณเหลือจ่ายปีการศกึษา 2562  
(เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

4,042  
 

โครงการบรูณาการวิชาการ 
   - ระดับชั้น ม. 1-3 (โครงการตอ่เนื่อง) 

 
4,042  ครูกรรณิการ ์

รวมเงินงบประมาณเหลือจ่ายปกีารศึกษา 2562    4,042 
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๕๔ 
 

ตอนที่ 7 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ได้จัดระบบก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. การก ากับ ติดตาม 
                1.1. จัดท ารูปแบบการก ากับติดตามแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
                1.2. จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 
        2. การประเมินผล 
                2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
                2.2. สร้างเครื่องมือประเมินผล 
                2.3. ด าเนินการประเมินผลทั้งก่อนด าเนินโครงการเพ่ือดูแลความเป็นไปได้ระหว่าง
ด าเนินโครงการเพ่ือดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการด าเนินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ 
       3. การตรวจสอบ 
               3.1. การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 
               3.2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
        4. การรายงานผล 
               4.1. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
               4.2 .เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะท างานสรุปผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข ก าหนดทิศทางจัดการศึกษา 
               4.3 .เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ต่อ
หน่วยงานบังคับบัญชา ส านักงานประเมินมาตรฐานแห่งชาติ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
      
      



55 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 7  : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมี  
                                                        สว่นร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวุฒิ ทาแกง 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม  2563  -  เมษายน  2564 

**************************************************************  
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ซึ่ง ก าหนดความมุ่งหมายว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ า งก าย  จิ ต ใ จ   สติ ปัญญา  คว ามรู้ แ ละคุณธรรม  มี จ ริ ย ธ ร รมและวัฒนธ รรม ในกา ร
ด ารงชีวิต  สามารถ    อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ความมุ่งหมายดังกล่าวครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  การพัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ    การวิเคราะห์ครู   ในด้านความสามารถ  ความ
ถนัด  ความสนใจ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่าง
ต่อเนื่อง  การพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ   สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   อาศัยความร่วมมือของครูแกนน า   ครูต้นแบบและ
สถาบันการศึกษาชั้นสูง  รวมทั้งชมรมวิชาชีพซึ่งจะช่วยพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละช่วงชั้นให้สูงขึ้น โรงเรียนบ้านป่าแดงจึงมี
ความต้องการจ้าง ครูอัตราจ้างดังนี้ 

1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. วิชาเอกศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

3. วิชาเอกสังคม  สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
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4. คร ูสอนการศึกษาปฐมวัย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
(ครูเอกวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สังคม, ครเูด็กปฐมวัย) 

2.2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3. ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1  จัดจ้างครอัูตราจ้าง จ านวน  4  คน 
3.1.2  จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 โรงเรียนมีอัตราครูเหมาะสม 
 3.2.2 โรงเรียนสามารถด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

4. เป้าหมาย 
 โรงเรียนบ้านป่าแดงมีครูผู้สอนเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 พฤษภาคม  2563  -  เมษายน  2564 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน(P) 
1. ส ารวจต าแหน่ง สาขา/วิชาเอก ที่โรงเรียนมีความ
ต้องการ/จ าเป็น 

 
มีนาคม 63 

 
นายวรวุฒิ ทาแกง 

2 ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ขออนุมัติจัดจ้างครูและบุคลากรตามระเบียบ 
2. ประกาศสอบคัดเลือก , สอบคัดเลือก 
3. ท าสัญญาจ้าง 

 
มี.ค.63 - เม.ย. 

64 

 
นายวรวุฒิ ทาแกง 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3 ขั้นนิเทศ ก ากับ ติดตาม(C) มี.ค. 64 นายวรวุฒิ ทาแกง 
4 ขั้นประเมิน(A) 

- ประเมินการปฏิบัติงาน 
 

มี.ค. 64 
 
นายวรวุฒิ ทาแกง 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 144,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จ้างครูอัตราจ้างจ านวน 
4 คน 7,000*4*12 

336,000 - - - - - -  

รวม 336,000 - - - - - -  
 

หมายเหตุ : การจ้างครูอัตราจ้างครั้งนี้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน  จ านวน 144,000 บาท  
      เงินบริจาคจากผู้ปกครอง    จ านวน 192,000 บาท 
 ในการจ้างครั้งนี้ใช้งบประมาณได้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
เชิงปริมาณ 
- จัดจ้างครูอัตราจ้าง  
- ร้อยละการจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
4 คน 
80 

 
 
 

 
- การจ้าง 
- การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
- สัญญาจ้าง 
- แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีอัตราครูเหมาะสม 
 

  
- การจ้าง 
 

 
- สัญญาจ้าง 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
- โรงเรียนสามารถด าเนินงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โรงเรียนมีอัตราก าลังครูเหมาะสมตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 
10.2 โรงเรียนสามารถด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน

การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
    
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                             (นายวรวุฒิ ทาแกง) 
                       หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. - จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน 4 คน 
7,000*4*12 

- - 336,000 

รวม 336,000 
 
**หมายเหตุ : การจ้างครูอัตราจ้างครั้งนี้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน  จ านวน 144,000 บาท  
        เงินบริจาคจากผู้ปกครอง    จ านวน 192,000 บาท 
 



 

 

๖๐ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ (ประเด็นพิจารณา) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, นางสาวรัตติกาล  ขันเงิน, นางสาวอัจฉรา  ค าดี 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

ส านักงานคณะการกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกล่าวถึงระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพมาตรา 7 
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และมาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี ซึ่งโรงเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าแดง จึงได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนการสู่การประกันคุณภาพไว้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง  
4 งาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 

 
 
 



 

 

๖๑ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร

จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
2.5 เพ่ือให้สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.6 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี 
 3.1.2 สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี 
 3.1.3 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดี 
 3.1.4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี 
 3.1.5 สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับดี 
 3.1.6 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับดี 

3.2 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนบ้านป่าแดงมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท าและ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

4. เป้าหมาย 
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านป่าแดงทุกคน ได้เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ได้อย่างมีคุณภาพ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม 2563 
 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, 
น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน,            
น.ส.อัจฉรา  ค าดี 

2 2.ขั้นด าเนินการ(D) 
2.1 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ 
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานประจ าปี SAR 

 
 

กรกฎาคม 2563 
 

กรกฎาคม 2563 
 

กรกฎาคม 2563 
 

กรกฎาคม 2563 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, 
น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน,           
น.ส.อัจฉรา  ค าดี 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
- นิเทศติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ 

 
เมษายน 2564 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, 
น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน,            
น.ส.อัจฉรา  ค าดี 

4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
-  สรุปประเมินโครงการฯ  
-  จัดท ารายงานโครงการฯ 
น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
เมษายน 2564 
เมษายน 2564 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, 
น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน,            
น.ส.อัจฉรา  ค าดี 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
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8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน.....................-...........................บาท รายละเอียดดังน้ี 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

 - - - - - - - -  

รวม - - - - - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

  เชิงปริมาณ 
     1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
     2. สถานศึกษามีการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     3. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
     5. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     6. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

      

 
 

นักเรียน 
ร้อยละ 100 
ได้รับการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
และครู 
ร้อยละ 100 จัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

 
สังเกต ตรวจสอบ 
ติดตาม ระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

 
แบบประเมินการ
ตรวจสอบ ติดตาม 
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
  เชิงคุณภาพ 
      1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
           

 
 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 3
มาตรฐาน 21  
ตัวบ่งชี้ 
 

 
สังเกต ตรวจสอบ 
ติดตาม ระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

 

 
แบบประเมินการ
ตรวจสอบ ติดตาม 
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

10.1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
10.2 สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
10.3 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
10.4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
10.5 สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
10.6 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

               
 
                          

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                           (นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 
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                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                          หวัหน้างานบริหารวิชาการ 
 
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย:  
      มาตรฐานเพื่อการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

มาตรฐานที่…1,2    ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 1,2  ด้าน ร่างกาย    
มาตรฐานที่…3,4    ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 3,4 ด้าน อารมณ์- จิตใจ    

 มาตรฐานที่…6,8   ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 6,8 ด้าน สังคม     
มาตรฐานที…่10, 12  ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที ่10,12 ด้าน สติปัญญา 

      มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :  
          มาตรฐานที่…1..    ตัวบ่งชี้ที่…1,2,3,4.. ด้านร่างกาย ,อารมณ์ – จิตใจ,สังคม, สติปัญญา 
 มาตรฐานที่…2..    ตัวบ่งชี้ที่…4,5,6....  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่…3..    ตัวบ่งชี้ที่…1,3....     ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

      และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
                                     และความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 3: การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ การศึกษาขั้น 

                       พ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ :โครงการต่อเนื่อง           
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  1. นางสมพร     อุทรักษ์ 
       2. นายยุทธศาสตร์     อุทรักษ์ 
           3. นาง มะลิสา  จันต๊ะดา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 

   30 พฤศจิกายน 2563 ) 
     ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1 ธันวาคม 2563 – 
      30  เมษายน 2564 ) 
******************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
                การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  ได้มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทั้ง ด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้สํารวจ เล่น  ทดลอง   
ค้นพบด้วยตนเอง  มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก  ตัดสินใจ  ใช้ภาษาสื่อความหมาย  คิดริเริ่มสร้างสรรค์
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย จึงยึด
หลักการ บูรณาการที่ว่า “ หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม  หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถ
เรียนรู้ได้หลายทักษะ และหลายประสบการณ์สําคัญ”ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพร้อมกัน
เพ่ือให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การมีสุขภาพที่ดี  อารมณ์ จิตใจร่าเริงสมวัย รู้จักคิด
แก้ปัญหา เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ผ่านการใช้สื่อเครื่องเล่นที่มีความหมายและความ
ปลอดภัย  มี เครื่องใช้ที่จําเป็นในการจัดประสบการณ์ปลูกฝังนิสัยในการรักการอ่านนอกจากนี้ยังได้
คัดเลือกเด็กที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันสมรรถภาพทางวิชาการในระดับต่าง ๆเพ่ือให้
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดของหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
                ดังนั้นการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น  จึงมีผลต่อการที่จะพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย ส่งเสริมการมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือเสริมสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง  สังคมและนําผลที่ได้มา
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
         2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมในทุกด้าน 
               โดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมตลอดจนเพ่ือทดแทนสื่อที่ใช้แล้ว 
                หมดไป สื่อที่ชํารุด ให้มีเพียงพอกับความต้องการ 
        2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถของเด็กฝึกทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันได้รับ 

    คัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
        2.3 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีภาวะโภชนาการที่ 
              เหมาะสม 
        2.4 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านการเล่น 

    เครื่องเล่นสนามตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ท้ังในและนอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
    ปลอดภัย 

        2.5 เพ่ือพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ส่งเสริมและปลูกฝังนิสยัรกัการอ่าน 
    แก้ปัญหาเด็กไม่ชอบหนังสือ  อ่าน - เขียนไม่คล่อง ในอนาคต 

        2.6 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ 
    จากประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา ค้นคว้าทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 



๖๘ 
 

         2.7  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ,อารมณ์ - จิตใจ,สังคมและสติปัญญา 
        2.8  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดหลักการบูรณาการ 
        2.9  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 
        2.10 เพ่ือส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ 
                การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.ตัวช้ีวัด 

3.1 เชิงปริมาณ 
 

  3.1.1  เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่ 
                               1,2,3,4,6,8 ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 
  3.1.2  เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ตามมาตรฐานที่ 
                               10,12 ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  
     3.1.3  เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่ 1 
                                  ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3, และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน 

ตัวบ่งชี้ที่4 ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.1.4  สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี 
                                ตามมาตรฐานที่2 ตัว บ่งชี้ที ่4,5,6 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที ่1,3 ของมาตรฐาน 
                              การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 3.1.5  มีโครงงาน 3 เรื่อง:ชั้น:ปี 
 3.1. 6  เด็กได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มอย่างน้อย 1 

                                     รายการ 
  3.1.7  เด็กร้อยละ 75  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

3.1.8  เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้นและครอบคลุมใน 
                                 ทุกด้านโดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอ 
                               กับความต้องการ 

 3.2.2 เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถฝึกทักษะในการเข้าร่วมการ 
                    แข่งขันเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

  3.2.3  เด็กได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีมี 
                                 ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 
  3.2.4   เด็กได้รับการส่งเสริมให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
                               ผ่านการเล่นมีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 
                               ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
                               ปลอดภัย 
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  3.2.5  เด็กได้รับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ส่งเสริมและ 
                                   ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบหนังสือ อ่าน-เขียนไม่คล่อง ในอนาคต 

3.2.6  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิด 
          โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา ค้นคว้าทดลองและ 
          แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3.2.7  เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4 ด้านคือ ด้านร่างกาย,อารมณ์ - จิตใจ  

                               สังคมและสติปัญญา  
  3.2.8  เด็กได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดหลักการ 
                               บูรณาการ 

3.2.9   เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 
  3.2.10 เด็กได้รับการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี มีจินตนาการและความคิด 

สร้างสรรคผ์่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. เป้าหมาย 
         4.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมในทุกด้าน 
               โดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมตลอดจนเพ่ือทดแทนสื่อที่ใช้แล้ว 
                หมดไป สื่อที่ชํารุด ให้มีเพียงพอกับความต้องการ 
        4.2 ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถของเด็กฝึกทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันได้รับคัดเลือก 

    เป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
        4.3 ส่งเสริมและปลูกฝังการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 
        4.4 ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านการเล่นเครื่อง 

    เล่นสนามตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ท้ังในและนอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย 
        4.5 พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหา 

    เด็กไม่ชอบหนังสือ  อ่าน - เขียนไม่คล่อง ในอนาคต 
        4.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จาก 

    ประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา ค้นคว้าทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
         4.7  ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ,อารมณ์ - จิตใจ,สังคมและสติปัญญา 
        4.8  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดหลักการบูรณาการ 
        4.9  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 
        4.10 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้ 
                ที่หลากหลาย 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

5.1 ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม 2563 –7 ตุลาคม 2563) 
 5.2 ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (31 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
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6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง วางแผน/การปฏิบัติงาน (P) 17 มี.ค.- 30 มี.ค.63 

 

 
 
 

คณะครูปฐมวัย 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ (P) 23 มิ.ย. 63 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ ของเล่น (D) 
- ดําเนินการผลิต จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ 
  สําหรับเด็กปฐมวัย 
- ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทําการผลิตและจัดหาประกอบ 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
- เด็กใช้สื่อในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม 
  กับวัยและพัฒนาการโดยจัดต่อเนื่องจนสิ้นสุดปี 
  การศึกษา 
 

20 ก.ค.63 - 28 มี.ค.64 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (D) 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   แบบโครงงาน 
- ดําเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปของ 
  การทําโครงงาน 
- เด็กเรียนรู้ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําโครงงานและ 
  มีโครงงานอย่างน้อย 3 เรื่อง : ชั้น : ปีการศึกษา 

(ระยะที่ 1)  
3  ก.ค.- 5 ธ.ค.63 

(ระยะที่ 2)  
1 ธ.ค.63 - 28 มี.ค.64 

5 กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ   (D) 
- จัดหา ผลิต ใช้สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการ
ส่งเสริม  
  ปลูกฝัง เรื่องสุขอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 
- เด็กใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการมีสุขอนามัย 
  ที่ดเีช่น ส่งเสริมการแปรงฟัน การล้างมือ การใช้ 
  ห้องน้ํา  การตรวจสุขภาพ การรักษาความสะอาด   
  ของร่างกาย การปูองกันตนเองจากโรค และรักการ 
  ออกกําลังกาย 
- มีการประเมินภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย 
  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ระยะที่ 1)  
3  ก.ค.- 5 ธ.ค.63 

(ระยะที่ 2)  
1 ธ.ค.63 - 28 มี.ค.64 

 
 



๗๑ 
 

(ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
6 กิจกรรมดนตรีสรีระ  (D) 

- ดําเนินการจัดหาสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
  ดนตรีสรีระ 
- ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 
  การกิจกรรมต่าง ๆ 
- เด็กมีสุนทรียภาพทางดนตรี มีทักษะการเคลื่อนไหว 
  ร่างกายที่คล่องแคล่ว มีสุขอนามัย สุขภาพกายและ 
  สุขภาพจิตที่ดีโดยจัดต่อเนื่องจนสิ้นสุดปีการศึกษา  
- มีการประเมินการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านการจัด    
  กิจกรรม และการตรวจสุขภาพอนามัยจากหน่วยงาน 
  ที่เก่ียวข้อง 
 

16 ส.ค.63-28 มี.ค.64 

คณะครูปฐมวัย 

7 กิจกรรมสนามเด็กเล่นเฮฮา (D) 
- มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ 
  เด็ก 
- เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อ 
  มัดใหญ่และเรียนรู้ที่จะเล่นร่วมกันโดยจัดต่อเนื่องจน 
  สิ้นสุดปีการศึกษา  
 

20 ก.ค.63- 28 มี.ค.64 

8 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางวิชาการปฐมวัย (D) 
- จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนา 
  สมรรถภาพทางวิชาการ 
- เด็กใช้วัสดุเพ่ือทําการฝึกซ้อมและคัดเลือกเป็น 
  ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันสมรรถภาพทางวิชาการ 
  ระดับปฐมวัยในกิจกรรมต่าง ๆ 
- เด็กท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วม 
  แข่งขันสมรรถภาพทางวิชาการระดับปฐมวัยใน 
  กิจกรรมต่าง ๆ 
 

1 ส.ค. - 30  พ.ย.63 

 
 
 
 



๗๒ 
 

 (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
9 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน (D) 

- จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมหนูน้อยรัก 
  การอ่าน 
- จัดมุมนิทานสําหรับเด็กเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   โดยใช้สื่อที่ผลิตและจัดหา   
- เด็กและครูใช้นิทานเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ 
  การเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยการ 
  เรียนรู้ เช่น การเล่านิทาน การเปิดเล่าเรื่องและดูภาพ  
  การถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ การแสดงบทบาท 
  สมมติ เป็นต้น 
- เด็กใช้นิทานในการเล่าเรื่อง ส่งเสริมจินตนาการและ 
  ภาษา เด็กรักหนังสือเรียนรู้ที่จะเก็บและรักษาหนังสือ 
  ให้เป็นระเบียบ 
- เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับคําโดยนําคําพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 
  มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโดยจัดต่อเนื่องจน 
  สิ้นสุดปีการศึกษา 

(ระยะที่ 1)  
3  ก.ค.- 5 ธ.ค.63 

(ระยะที่ 2)  
1 ธ.ค.63 - 28 มี.ค.64 

คณะครูปฐมวัย 

10 กิจกรรมนักกีฬารุ่นจิ๋ววัยอนุบาล (D) 
- ฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวแทนเด็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
  ฟุตบอล 7 คน 
- ฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวแทนเด็กเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง 
  ประเภทต่าง ๆ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนพาเหรด 
  เด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 

16 - 30 ธ.ค. 63 

11 นิเทศ กํากับติดตาม  (C) (ระยะที่ 1)  
1 ส.ค. – 31 พ.ย.63 
(ระยะที่ 2)  
6 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค.64 

คณะผู้บริหาร 

12 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย(A) 

(ระยะที่ 1)  
1 ก.ค. – 31 ต.ค.63 
(ระยะที่ 2)  
6 ธ.ค. 63 – 30 เม.ย.64 

คณะผู้บริหาร 
คณะครูปฐมวัย 

 
 



๗๓ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ   
- โรงเรียนบ้านปุาแดง 
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ(งบอุดหนุนฯ) 
     คิดจากจํานวนเด็ก  65 คน 
 ยอดท่ีได้รับจัดสรร 66,300 บาท 

เงินงบประมาณปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 1  จํานวน       43,294        บาท 
 เงินงบประมาณปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2  จํานวน       23,006        บาท 
 รวมเงินงบประมาณปีการศึกษา 2563 จํานวน 66,300บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ ของเล่น - 750 13,055 13,805 
2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน - - 16,260 16,260 
3 กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ - - 18,600 18,600 
4 กิจกรรมดนตรีสรีระ - - 2,000 2,000 
5 กิจกรรมสนามเด็กเล่นเฮฮา - - - - 
6 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางวิชาการปฐมวัย - - 2,035 2,035 
7 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน - - 12,600 12,600 
8 กิจกรรมนักกีฬารุ่นจิ๋ววัยอนุบาล - - 1,000 1,000 

รวม - 750 65,550 66,300 
  
หมายเหตุ ทั้งนีง้บประมาณสามรถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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8. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ใน
มาตรฐานที่ 1,2,3,4,6,8 ของ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช  2560 
 
 
 

6.1.2 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน
มาตรฐานที1่0 ,12ของมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560 

 
 

- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ75 
ในมาตรฐานที่ 1,2,3,4,6,8 
ของมาตรฐานหลักสตูรการ 
ศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 
 

- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70 
ในมาตรฐานที่ 10 ,12ของ
มาตรฐานหลักสูตรการ 
ศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 
 

-  
       

       - ประเมินคุณภาพ 
        ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
        การเรียนรู้หลักสูตร 
        การศึกษาปฐมวัย 
        พุทธศักราช  2560 

 

 
          

          - สมุดบันทึกพัฒนาการ 
            เด็ก 
               

 

6.1.3 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3 และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70ใน
ตัวบ่งชี้ที่4 ของมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
6.1.4 สถานศึกษามีคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดีตาม
มาตรฐานที่ 2 ตัว บ่งชี้ที่ 4,5,6 
และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 
1,3 ของมาตรฐาน การศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 ตามมาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ที่ 1,2,3 และผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับดีไม่น้อย
กว่าร้อยละ70ในตัวบ่งชี้ที่ 4 
ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- สถานศึกษามีคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดี
ตามมาตรฐานที่ 2 ตัว บ่งชี้ที่ 
4,5,6 และมาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,3 ของมาตรฐาน 
การศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ประเมินคุณภาพ   
  ผู้เรียนและสถานศึกษา 
  ตามมาตรฐานเพื่อ 
  การประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 

-  

-รายงานผลการประเมิน 
 คุณภาพภายใน 
 สถานศึกษา 
 

 
 



๗๕ 
 

(ต่อ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1.5 มีเครื่องเล่นสนามที่
ปลอดภัย เหมาะสมกับวัย และ
พัฒนาการ 

- มีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย  
   เหมาะสมกับวัย และ 
  พัฒนาการ 

- มีเครื่องเล่นสนามที่ 
  ปลอดภัยเหมาะสม 
  กับวยัและพัฒนาการ 
 

- มีเครื่องเล่นสนามที่ 
  ปลอดภัย เหมาะสม 
  กับวัย และพัฒนาการ 

6.1.6มีโครงงาน 3 เรื่อง:ชั้น:ปี - มีโครงงาน 3 เรื่อง : ชั้น:ปี - สังเกตการร่วม 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  แบบโครงงาน 
- ความพึงพอใจในการ 
  จัดกิจกรรม 

- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู้แบบโครงงาน 
- โครงงาน3เรื่อง : ชั้น  
  : ปี 

6.1.7 เด็กได้รับเหรียญทองใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ 

- เด็กได้รับเหรียญทองใน 
  การแข่งขันทักษะทาง 
  วิชาการอย่างน้อย 1  
  รายการ 

- สังเกตผลงาน 
- เด็กร้อยละ 80ได้รับ 
  การฝึกทักษะเพ่ือ 
  คัดเลือกเป็นตัวแทน 
  เข้าร่วมการแข่งขัน 
  สมรรถภาพทาง 
  วิชาการในระดับ 
  ต่างๆและได้รับการ 
  คัดเลือกให้เป็น 
  ตัวแทนในการ 
  แข่งขันทักษะระดับ 
  กลุ่มโรงเรียน 

- รายงานผลการแข่งขัน 
- แบบสรุปและรายงาน   
  ผลการจัดกิจกรรม 
  สมรรถภาพทางวชิาการ 
  ปฐมวัย 

6.1.8 เด็กร้อยละ 75 มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 
 

- เด็กร้อยละ 75 มีความพึง 
  พอใจในการจัดกิจกรรม 

- ประเมินความพึง 
  พอใจในการจัด 
  กิจกรรม 

- แบบประเมินความพึง 
  พอใจในการจัดกิจกรรม 
 

6.1.9 เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

- เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
 

- ประเมินการเข้าร่วม 
 กิจกรรม 

- แบบประเมินการ 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทุกกิจกรรม 

 
 

 
(ต่อ) 



๗๖ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้และครอบคลุมในทุก
ด้านโดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสม
และเพียงพอกับความต้องการ 

 
- พัฒนาการจัดประสบการณ์ 
  การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
  มากขึน้และครอบคลุมใน 
  ทุกด้านโดยผลิต จัดหา ใช้ 
  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ี 
  หลากหลายเหมาะสมและ 
  เพียงพอกับความต้องการ 

 
- สังเกตการร่วม 
  กิจกรรม 

       - ประเมินคุณภาพ 
         ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
         การเรียนรู้หลักสูตร 
- การศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 
- ประเมินคุณภาพ 
  ผู้เรียนและสถานศึกษา 
  ตามมาตรฐานเพื่อ 
  การประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 

 
- แบบบันทึกการผลิต  
  สื่อ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทุกกิจกรรม 
 

6.2.2 เด็กได้รับการส่งเสริม
ทักษะความรู้ความสามารถ ฝึก
ทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขัน
เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

-เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะ   
 ความรู้ความสามารถ ฝึก  
 ทักษะในการเข้าร่วมการ 
 แข่งขันเพ่ือคัดเลือกเป็น 
 ตัวแทนการแข่งขันในระดับ 
 ต่าง  ๆ

- สังเกตผลงาน 
- เด็กร้อยละ 80 ได้รับ 
  การฝึกทักษะเพ่ือ 
  คัดเลือกเป็นตัวแทน 
  เข้าร่วมการแข่งขัน 
  สมรรถภาพทาง 
  วิชาการในระดับ 
  ต่าง ๆและได้รับ 
  การคัดเลือกให้เป็น 
  ตัวแทนในการ 
  แข่งขันทักษะระดับ 
  กลุ่มโรงเรียน 

- รายงานผลการแข่งขัน 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  สมรรถภาพทาง 
  วิชาการปฐมวัย 
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(ต่อ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.2.3 เด็กได้รับการส่งเสริม
ปลูกฝังการมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตที่ดีมีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม      
6.2.4 เด็กได้รับการส่งเสริมให้
เกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่าน
การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ท้ังในและ
นอกห้องเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม ปลอดภัย 

 

- เด็กได้รับการส่งเสริม  
  ปลูกฝังการมีสุขนิสัย  
  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
  มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม      
- เด็กได้รับการส่งเสริมให้ 
  เกิดทักษะการเคลื่อนไหว 
  ร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อ 
  มัดใหญ่ผ่านการเล่นเครื่อง 
  เล่นสนาม ตลอดจนสื่อ  
  อุปกรณ์ท้ังในและนอก 
  ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อม 
  ที่เหมาะสม ปลอดภัย 
 

- สังเกตการร่วม 
  กิจกรรม 
- ประเมินคุณภาพ 

          ผู้เรียนมาตรฐานที ่
  1,2 ด้านร่างกาย 
  และมาตรฐานที่ 6,8  
  ด้านสังคมของ  
  หลักสูตรการศึกษา 
  ปฐมวัยพุทธศักราช   
  2560 
- ประเมินคุณภาพ 

          ผู้เรียนมาตรฐานที1่  
         ตัวบ่งชี้ที่ 1 ด้าน 

  ร่างกายตามมาตรฐาน 
   เพ่ือการประกัน 
   คุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 
 

- แบบประเมินพัฒนาการ 
   ด้านร่างกาย 
- แบบบันทึกน้ําหนัก 
  ส่วนสูง 
- แบบประเมินสุขนิสัย  
  สุขภาพกายและ 
  สุขภาพจิต 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน   
  คุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา 
 

6.2.5 เด็กได้รับการพัฒนา
ทักษะและเตรียมความพร้อม
ทางด้านภาษา ส่งเสริมและ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหา
เด็กไม่ชอบหนังสืออ่าน - เขียน
ไม่คล่อง ในอนาคต 

- เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ 
  และเตรียมความพร้อม 
  ทางด้านภาษา ส่งเสริม 
  และปลูกฝังนิสัยรักการ 
  อ่านแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบ 
  หนังสืออ่าน – เขียนไม่ 
  คล่อง ในอนาคต 

- สังเกตการร่วม 
  กิจกรรมการมี 
  นิสัยรักการอ่าน  
  สนใจเปิด อ่าน 
  หนังสือและดูภาพ 
- สังเกตการตั้งใจฟัง  
  การร่วมสนทนา 
  ตอบคําถามเกี่ยวกับ 
  เนื้อหาในนิทาน 
 

- แบบบันทึกการอ่าน  
  หรือเล่านิทาน 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรมหน ู
  น้อยรักการอ่าน 
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(ต่อ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.2.6 เด็กได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
6.2.7 เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน
ร่างกาย, อารมณ์ - จิตใจ ,
สังคมและสติปัญญา 
6.2.8  เด็กได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยยึดหลักการ 
บูรณาการ 
6.2.9 เด็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 
6.2.10 เด็กได้รับการส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านดนตรี มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

- เด็กได้รับการส่งเสริมและ 
  พัฒนาศักยภาพทางการ 
  เรียนรู้ที่หลากหลายเปิด 
  โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จาก 
  ประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา  
  ค้นคว้าทดลอง แก้ปัญหา 
  ด้วยตนเอง 
- เด็กได้รับการส่งเสริม 
  พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ  
  ด้านร่างกาย, อารมณ์ –  
  จิตใจ ,สังคมและสติปัญญา 
- เด็กได้รับการจัดกิจกรรม 
  การเรียนการสอนที่หลาก 
  หลายโดยยึดหลักการ 
  บูรณาการ 
- เด็กได้รับการปลูกฝัง 
  คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  
  การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 
  ในสังคม 
- เด็กได้รับการส่งเสริม 
  สุนทรียภาพทางด้าน 
  ดนตรี มจีินตนาการและ 
  ความคิดสร้างสรรค ์ผ่านสื่อ 
  การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- - - ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้หลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย 

         พุทธศักราช 2560    
- ประเมินคุณภาพ 
  ผู้เรียนและสถานศึกษา 
  ตามมาตรฐานเพื่อ 
  การประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 

- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายใน  
  สถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทุกกิจกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1  เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่ 
1,2,3,4,6,8 ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 

7.1.2  เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ตามมาตรฐานที่ 
10,12 ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  

  7.1.3  เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่ 
1  ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70 
ในตัวบ่งชี้ที ่4 ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7.1.4 สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี  
           ตามมาตรฐานที่ 2 ตัว บ่งชี้ที่ 4,5,6 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,3 ของ 

                                 มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
 7.1.5  มีโครงงาน 3 เรื่อง:ชั้น:ปี 
 7.1. 6  เด็กได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มอย่างน้อย 1 
                        รายการ 

  7.1.7  เด็กร้อยละ 75  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
  7.1.8  เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1   พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้นและครอบคลุม 

ในทุกด้านโดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมและ 
เพียงพอกับความต้องการ 

  7.2.2  เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ ฝึกทักษะในการเข้าร่วม 
  การแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

  7.2.3  เด็กได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีมี 
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 

  7.2.4   เด็กได้รับการส่งเสริมให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัด 
ใหญผ่่านการเล่น มีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภยั เหมาะสมกับวยั และพัฒนาการ 
ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ปลอดภัย 

  7.2.5   เด็กได้รับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ส่งเสริมและ 
    ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบหนังสือ อ่าน-เขียนไม่คล่อง ในอนาคต 

7.2.6  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิด 
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา ค้นคว้าทดลองและ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

  7.2.7  เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4 ด้านคือ ด้านร่างกาย,อารมณ์ - จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา  
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7.2.8  เด็กได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดหลักการ  
          บูรณาการ 
7.2.9   เด็กได้รับการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน การเรยีนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันใน 

สังคม 
  7.2.10 เด็กได้รับการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี มีจินตนาการและความคิด 

สร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสมพร        อุทรักษ์) 

 
 
 
                      ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 
                       หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
                      ลงชื่อ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
          หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
   ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายภูวนารถ จนัทาพูน) 
                       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปุาแดง 
 
 
  
 
 



๘๑ 
 

รายละเอียดวัสดุ - อุปกรณ์ 
บัญชีแนบท้ายประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (1 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563) 
 

กิจกรรม การเรียนรู้ผ่านสื่อ ของเล่น (งบอุดหนุนฯ13,805) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. หมึกเติมเครื่องปริ้น/ถ่ายเอกสาร  100 16 ขวด 1,600 
2. สายเคเบิ้ล HDMI 690 1 เส้น 690 
3. ตู้สําหรับใส่ของเล่น 615 3  ชุด 1,845 
4. ตะกร้าใส่ของเล่น 60 6  ใบ 360 
5. ชุดเครื่องครัวของเล่น 250 4  ชุด 1,000 
6. ชุดตัวต่อพลาสติก  590 3  ชุด 1,770 
7. จิ๊กซอว์ชุดสีแฟนซีขนาด14.5*12*0.5ซม. 50 4  ชุด 200 
8. บล็อกตัวต่อพลาสติก 100 ชิน้  850 3  ชุด 2,550 
9. จิ๊กซอว์ชุดตัวต่อหรรษา 7 ชิ้น 80 4  ชุด 320 
10. จิ๊กซอว์ชุดตัวต่อหรรษา 12 ชิ้น 115 4  ชุด 460 
11. ชุดเครื่องดนตรีจําลอง 565 1  ชุด 565 
12. จ้างทําไวนิล 250 3  ชุด 750 
14. ชุดของเล่นเสริมพัฒนาการ 565 3  ชุด 1,695 

รวม 13,805 
 
กิจกรรม หนูน้อยรักการอ่าน(งบอุดหนุนฯ6,300) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1 หนังสือนิทานสําหรับเด็ก 100 6 เล่ม 600 
2 หนังสือนิทานสําหรับเด็ก 95 60 เล่ม 5,700 

รวม 6,300 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

กิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน (งบอุดหนุนฯ9,510) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. กระดาษ Photo Gloss Inkjet Paper 120G  A4 
100 แผน่  

230 4  แพ็ค 920 

2. กระดาษ ถ่ายเอกสาร AAA 700 4  กล่อง  2,800 
3. กาวลาเท็กซ์ ขนาด 16oz 40 4  ขวด 160 
4. กาวแท่งใหญ่ใส (ใช้กับปืนยิงกาว) 9 22 อัน 198 
5. กาวยาง UHU 33 มล. 62 3  อัน 186 
6. กระดาษชาร์ทขาว 6 3  โหล  216 
7. สีไม้ 36 สีมาสเตอร์อาร์ต 115 3  กล่อง 345 
8. สีเทียนจัมโบ้ 12 สีมาสเตอร์อาร์ต 45 12 กล่อง  540 
9. ฟิวเจอร์บอร์ด 148 2  แผ่น 296 
10. แฟูมซอง 35 30 แฟูม 1,050 
11. มีดคัดเตอร์ 35 2  อัน 70 
12. ใบมีดคัดเตอร์ 19 1  ห่อ 19 
13. ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง 300 3  ชุด 900 
14. แก้วโอ่ง 32 ออนซ์ 100 1  แพ็ค 100 
15. แฟูมซอง 35 30 แฟูม 1,050 
16. ซองแฟูม A4 22 30 ชุด 660 

รวม 9,510 
 
 

กิจกรรม กิจกรรมดนตรีสรีระ (งบอุดหนุนฯ 2,000) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งชุดสําหรับการแสดง 1,000 2 เซ็ท 2,000 
รวม 2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 

กิจกรรม กิจกรรมหนูรักสุขภาพ (งบอุดหนุนฯ 9,644) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1 แบบบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน(BA-012) 7 30  เล่ม 210 
2 น้ํายาถูพ้ืน มาจิคลีน/ โทมิ ขนาด 5200มล. 295 3  แกลลอน 885 
3 น้ํายาล้างห้องน้ําวิกซอล/วิม/โทมิ3500 ml. 295 3  แกลลอน 885 
4 ไม้กวาดดอกหญ้า 45 12 อัน  675 
5 ผงซักฟอกขนาด 1500 กรัม 139 3  ถุง  417 
6.  แปรงล้างห้องน้ําด้ามสั้น 30 3  อัน 90 
7. ที่โกยผงพร้อมด้าม 49 4  อัน 196 
8. สบู่ล้างมือ 15 18 ก้อน 270 
9. เครื่องวัดไข้แบบพกพา 1,400 1  อัน 1,400 
10. ไมก้วาดหยากไย่ 187 1  อัน 187 
11. ตู้พลาสติก 4 ช่อง เก็บถุงนอน 500 4 ช่อง 2,000 
12. เจลแอลกอฮอล์ลางมือขนาด 465 ML 350 3 ขวด 1,050 
13. ถังพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 800 1  อัน 800 
14. น้ํายาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ขนาด 2500 ML 193 3  ขวด 579 

รวม 9,644 
 

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางวิชาการปฐมวัย (งบอุดหนุนฯ 2,035) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. ดินน้ํามันไร้สารก้อนยาว 150 g Kidart 
T-150KA/Plastilina 150 

18.00 30 ก้อน 540 

2. กระดาษมันปู 3 3   โหล 108 
3. กระดาษแข็งทําปกหนังสือหลังรูปหนา 32  38 7 แผ่น 266 
4. กาวลาเท็กซ์ TOA32 ออนซ์  75 2 กระป๋อง 150 
5. สีไม้ระบายน้ํา Faber – castelนกแก้ว 48 สี 615 1 กล่อง 615 
6. สีเทียนจัมโบ้ 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 35 3 กล่อง 105 
7. สมุดวาดเขียน15x22นิ้ว 20 แกรม มาสเตอร์

อาร์ต  
215 1 เล่ม 215 

8. แผ่นไม้อัด ขนาดเท่ากระดาษ A4 36 1 แผ่น 36 
รวม 2,035 

หมายเหตุราคานี้เป็นราคาประมาณการข้ึนอยู่กับราคาปัจจุบันและงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 



๘๔ 
 

ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 
 

กิจกรรม  การเรียนรู้แบบโครงงาน(งบอุดหนุนฯ 6,750) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. กระดาษphoto  547 3  แพ็ค 1,641 
2. ชุดงานประดิษฐ์โฟม (30.-) /MT 30 16 แพ็ค 480 
3. อุปกรณ์งานฝีมือคละแบบ 32 16 ถุง  512 
4. เทปกาวติดสัน 20 14 อัน 280 
5. สีโปร์เตอร์ST  240 ซีซี 120 6 ขวด 720 
6. ซองรีฟิวเติมแฟูมโชว์เอกสาร11รู A4 45 30 ห่อ 1,350 
7. สติ๊กเกอร์ใส A4 50 แผ่น 221 2  ห่อ 442 
8. สีไม้ระบายน้ํา Faber -castelนกแก้ว 36 สี 215 2 กล่อง 430 
9. ไม้ไอติม 96 1 ถุง 96 
10. ปืนกาว 153 3 อัน 459 
11. ฟิวเจอร์บอร์ด หนา 3 มิล  120 2 อัน 240 
12. ลวดกํามะหยี่ 5 20 เส้น 100 

รวม 6,750 
 
กิจกรรม นักกีฬารุ่นจิ๋ววัยอนุบาล (งบอุดหนุนฯ 1,000) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. คฑาวิ่งผลัด 110 2 ชุด 220 
2. สูบบอล 114 1 อัน 114 
3. ขนมสําหรับเด็ก 222 3 ปิ๊บ 666 

รวม 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

กิจกรรม หนูน้อยรักสุขภาพ(งบอุดหนุนฯ 8,956) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. ไม้กวาดดอกหญ้า 45 4 อัน  180 
2. สบู่ล้างมือ 15 8 ก้อน 120 
3. น้ํายาถูพ้ืน มาจิคลีน/ โทมิ ขนาด 5200มล. 295 1 แกลลอน 295 
4. น้ํายาล้างห้องน้ําวิกซอล/วิม/โทมิ 3500 ml. 295 1 แกลลอน 295 
5. ผงซักฟอกขนาด 1500 กรัม 139 1 ถุง  139 
6. แปรงขัดพ้ืนด้ามยาว 117 2 อัน 234 
7. ไม้ม๊อบถูพ้ืน 890 4 อัน 3,560 
8. น้ํายาฆ่าเชื้อโรค เดทตอล1200 มล. 436 1 ขวด 436 
9. แปรงขัดห้องน้ํา 45 3 อัน 135 
10. เจลแอลกอฮอล์ลางมือขนาด 465 ML 350 3 ขวด 1,050 
11. น้ํายาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ขนาด 2500 ML 193 3  ขวด 579 
13. ผ้าเช็ดหน้า 39 1  โหล  468 
14. พลาสติกคลุมโต๊ะ 55 1  โหล 660 
15. ถังน้ําพลาสติกสีดํา ขนาดเล็ก 15 ลิตร 105 4  ถัง 420 
16. พรมเช็ดเท้า 85 1  ผืน 85 
17. ไม้กวาดขนไก่ 35 3  อัน 105 
18. แชมพูเด็กขนาด 1000 ML 195 1  ขวด 195 

รวม 8,956 
 
กิจกรรม หนูน้อยรักการอ่าน (งบอุดหนุนฯ 6,300) 
ลําดับ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

1. หนังสือนิทานสําหรับเด็ก 145 16 เล่ม 2,320 
2. หนังสือนิทานสําหรับเด็ก 195 16 เล่ม 3,120 
3. หนังสือนิทานสําหรับเด็ก 70 8 เล่ม 560 
4. หนังสือนิทานสําหรับเด็ก 100 3 เล่ม 300 

รวม 6,300 
 



 

 

๘๖ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
 คุณภาพได้มาตรฐาน  และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                       
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม  2563 – มีนาคม 2564  

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ อนุสนธิตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการ 
เรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระ
การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียน
รูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และ สาระที่ ๓ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุมสาระการเรียนรู สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ และ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุง
โครงสรางเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  โดยมีคําสั่งให้โรงเรียนดําเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย
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ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ให้ใช้ในทุกชั้นปี  โดยกําหนดให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ กําหนดจุดหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

หลักสูตรสถานศึกษายึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง
มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการประกาศใช้หลักสูตร เนื่องจากธรรมชาติของหลักสูตร
คือความเป็นพลวัตร (Dynamic) จึงจําเป็นต้องปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี องค์ความรู้
ต่างๆ และยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรสถานศึกษาจึงเป็นแม่บทสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กําหนด การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษาที่
จะต้องมีการดําเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จะเป็น
เครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน  เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา และออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้าง
เวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้โรงเรียนสามารถกําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน ในแต่ละระดับตาม
ความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจน เพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาปัจจุบัน   สภาพของโรงเรียน ปัญหาในชุมชน สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม  พัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 
 

  3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้การงานอาชีพ   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ  100  พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  และเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.2.2  ครูผู้สอนพัฒนา  ปรับปรุง  มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาสามารถ

นําไปใช้พัฒนาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพของผู้เรียนใน
การจัดการเรียนการสอน 

 

4. เป้าหมาย 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  และครูผู้สอนมีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
เพ่ือใช้ในการพัฒนา  ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และสนองตอบตามศักยภาพของผู้เรียน 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
 มีนาคม  2563 – มีนาคม 2564  
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการดําเนินการและ
วางแผนการดําเนินงาน 

มีนาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

2 ขั้นดําเนินการ (D)   
-  ศึกษานโยบายของโรงเรียน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตร 

เมษายน  2563 ครูผู้สอนทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

-  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระ   การเรียนรู้ 

เมษายน 2563 ครูผู้สอนทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

-  จัดทําโครงสร้างและคําอธิบาย
รายวิชา 

เมษายน 2563 ครูผู้สอนทุกกลุ่ม   
สาระการเรียนรู้ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 -  กํากับ ติดตามการจัดทํา
โครงสร้างและคําอธิบายรายวิชา 

เมษายน  2563 นางสาวกรรณิการ์ 
         พิพิทธภัณฑ์ 

- รวบรวมข้อมูลการจัดทํา
โครงสร้างและคําอธิบายรายวิชา 

เมษายน 2563 เลขานุการแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปเล่ม 

พฤษภาคม - มิถุนายน  
2563 

นางสาวกรรณิการ์ 
            พิพิทธภัณฑ์ 

-  นําเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

พฤษภาคม – กรกฎาคม  
2563 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 

-  ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พฤษภาคม –  กรกฎาคม 
2563 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 

3 ขัน้นิเทศ กํากับติดตาม (C)   
ตุลาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ 

            พิพิทธภัณฑ์ 
4 ขั้นสรุป ประเมินผล รายงาน (A)   

มีนาคม - เมษายน  2564 นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จํานวน.....6,000.........บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 เครื่องพิมพ์ cannon - - - 5,000 - - -  

2 เข้าเล่มหลักสูตร
สถานศึกษาและ
เอกสารประกอบของ
แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- - 1,000 - - - -  

รวม - - 1,000 5,000 - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
 -  ร้อยละครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละ  100  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

100 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  

เชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  และ
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ครูผู้สอนมีเอกสารประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาสามารถนําไปใช้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
สนองตอบตามศักยภาพของผู้เรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 
  

ประเมิน 
แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  และเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 10.2  ครูผู้สอนมีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาสามารถนําไปใช้พัฒนา

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอน 

               
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
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                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายภวูนารถ จันทาพูน) 
                     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม  2563 – มีนาคม 2564 
 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. เครื่องพิมพ์ cannon  5,000 1 ๕,000 
2. เข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสาร

ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
40 25 1,000 

รวม 6,000 
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ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
 ประเด็นพิจารณา : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป 
                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
                    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจารณา : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ประเด็นพิจารณา : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน          
                                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 
                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3 : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
 ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริการงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสายสมร   สิรสุนทร 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 
**************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล              
 ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เริ่มจากสถานศึกษา  ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการที่
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2545  ในหมวดที่ 4  แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22  ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
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เต็มศักยภาพ”  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เสนอแนวคิดห้องเรียนคุณภาพเพ่ือให้
สถานศึกษาได้น าไปปฏิบัติเพราะมีความเชื่อท่ีว่า ถ้าห้องเรียนมีคุณภาพแล้วก็ย่อมหมายถึงโรงเรียนมี
คุณภาพด้วยเช่นกัน   
 โรงเรียนบ้านป่าแดงซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่
ระดับ ปฐมวัย  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตระหนักในความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มให้
พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้
ครูทุกคนด าเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองเพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ส าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้าง
บรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามสมรรถภาพ อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนอัน
จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีคุณประโยชน์  เหมาะสม

และเพียงพอแก่ผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินระดับต่าง ๆ  ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปรมิาณ  
 3.1.1 ครูผู้สอนร้อยละ  80  
 3.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอแก่

ผู้เรียน 
 3.2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 3.2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ   (  NT )  ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
 3.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบกลางของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 3.2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบการอ่าน 

( RT ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 

4. เป้าหมาย 
ครูผู้สอนจ านวน 6 คน จัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอต่อ

ผู้เรียนในชั้น ในการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  
เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 การประเมินการทดสอบระดับชาติ   ( NT )  ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เพิ่มข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ การประเมินผลด้วยข้อสอบกลาง
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จ านวน 4 วิชาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 การ
ประเมินผลด้วยข้อสอบการอ่านในวิชาภาษาไทย ( RT ) ของนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  5.1 ระยะที่ 1   มีนาคม 2563 – ตุลาคม  2563 

5.2 ระยะที่  2   พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม  2563 นางสายสมร    
สิรสุนทร 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ   
-  ส ารวจห้องเรียนเพ่ือการ
ปรับแต่งห้องเรียนด้วยสื่อการเรียน
การสอน 

พฤษภาคม-มิถุนายน  
2563 

ครูประจ าชั้น 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการพัฒนา  ผลิต  ปรับปรุงสื่อ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

มิถุนายน – ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2564 

ครูประจ าชั้น 

-  จัดแต่งห้องเรียนด้วยสื่อการ
เรียนการสอน และใช้ในการเรียน 

มิถุนายน – ธันวาคม 
2563 

ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการพัฒนา ผลิต 
และการใช้สื่อการเรียนการสอน 

ตุลาคม 2563 ครูวิชาการ 
ระดับชั้น ป.1-3 

กิจกรรมสอนซ่อมนักเรียนอ่อน 
สอนเสริมนักเรียนเก่ง 

  

- ประชุมจัดท าตารางการสอนซ่อม
เสริมให้กับนักเรียน  

มิถุนายน 2563 ครูประจ าชั้น 

- จัดเตรียมเอกสารส าหรับการสอน
ซ่อมเสริม 

มิถุนายน  2563 ครูประจ าชั้น 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  นักเรียนเข้ารับการสอนซ่อม

เสริมตามตารางของทุกห้องเรียน 
กรกฏาคม 2563  – 

เมษายน  2564 
ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการเข้าห้องเรียน
ของนักเรียน 

ตุลาคม 2563 
เมษายน 2564 

ครูประจ าชั้น 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   

-  ส ารวจนักเรียนตามความสนใจ 
ตามความถนัด 

กรกฎาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  ประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าตาราง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแต่ละ
กิจกรรม 

พฤษภาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ในแต่ละกิจกรรม 

มิถุนายน  2563 
พฤศจิกายน 2563 

ครูประจ ากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ตารางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กรกฏาคม 2563 – 
เมษายน 2564 

ครูประจ ากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  ก ากับ ติดตามในแต่ละกิจกรรม
ของกิจกรรมลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้ 

ตุลาคม 2563 
- 

เมษายน 2564 

ครูวิชาการ 
ระดับชั้น ป.1-3 

3 นิเทศ  ก ากับ  ติดตามทุกกิจกรรม 
(C) 

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ ครูวิชาการ 
ระดับชั้น ป.1-3 

4 สรุป  ประเมินผล  รายงาน เมษายน 2564 ครูวิชาการ 
ระดับชั้น ป.1-3 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  30,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 30,000 - - - - 
รวม - - - 30,000 - - - - 
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หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.1 ระยะที่ 1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563  ( มีนาคม  2563  - ตุลาคม 2563 ) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 15,000 - - - - 
รวม - - - 15,000 - - - - 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.2 ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563  (1 มกราคม  2564  - มิถุนายน 2564) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 15,000 - - - - 
รวม - - - 15,000 - - - - 
หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
-    -  ครูผู้สอนจ านวน   
-    -  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3   

 
ร้อยละ  80   
ร้อยละ  
100 

 
บันทึก 

 
แบบบันทึกการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 
-  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน    
-  ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร
ประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  เพ่ิมขึ้น
หรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 

 
ร้อยละ  80   
 
ร้อยละ  0 
 
 
  

 
ประเมิน 

 
รายงานการประเมิน 



 

 

๙๘ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมิน
การทดสอบระดับชาติ   ( NT )  ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เพ่ิมขึ้นหรือสูง
กว่าระดับประเทศ 
-  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการ
ประเมินผลด้วยข้อสอบกลางของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพ่ิมขึ้นหรือสูง
กว่าระดับประเทศ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ที่เข้ารับ
การประเมินผลด้วยข้อสอบการอ่าน ( RT ) 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
 

ร้อยละ  50   
 
 
 
ร้อยละ  50   
 
 
 
ร้อยละ  50   

  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอแก่

ผู้เรียน 
 10.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 10.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ   ( NT )  ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เพิ่มข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
 10.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบกลางของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 10.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบการอ่าน 

( RT ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
                         ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสายสมร   สิรสุนทร) 
 
 
 

                   ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 
                         หัวหน้างานบริหารวิชาการ 



 

 

๙๙ 
 

 
 

                                         ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
                      ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๐ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการการสอน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน             

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
ระยะที่ 1    1 กรกฎาคม  2563 – ธันวาคม 2563 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 180 แกรม A4 185 25 4,625 
2 กระดาษท าปกการ์ดขาว 180 แกรม A4  185 10 1,850 
3 กระดาษท าปกการ์ดสี 180 แกรม A4  185 10 1,850 
4 ปากกาไวท์บอร์ด ปลายแหลม/ปลายตัด 

(คละสี)  
24 30 720 

5 กระดาษชาร์ตสี 16 30 480 
6 เทปกาว 2 หน้าบาง  45 10 450 
7 เทปโฟม 2 หน้า 5 เมตร  45 10 450 
8 ซองพลาสติกใส ขนาด A4 20 30 600 
9 กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  225 5 1,125 

10 กาวลาเท็กซ์ TOA 36 ออนซ์  85 5 425 
11 สีน้ าพลาสติก 45 20 900 
12 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 20 20 400 
13 โฟม ½ นิ้ว 85 10 850 
14 จานสี 10 10 100 
15 พู่กันกลม คละเบอร์  25 7 175 

รวม 15,000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๑ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการการสอน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
ระยะที่ 2    1 มกราคม  2564 – มิถุนายน 2564 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 180 แกรม A4 185 25 4,625 
2 กระดาษท าปกการ์ดขาว 180 แกรม A4  185 10 1,850 
3 กระดาษท าปกการ์ดสี 180 แกรม A4  185 10 1,850 
4 ปากกาไวท์บอร์ด ปลายแหลม/ปลายตัด 

(คละสี)  
24 30 720 

5 กระดาษชาร์ตสี 16 30 480 
6 เทปกาว 2 หน้าบาง  45 10 450 
7 เทปโฟม 2 หน้า 5 เมตร  45 10 450 
8 ซองพลาสติกใส ขนาด A4 20 30 600 
9 กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  225 5 1,125 

10 กาวลาเท็กซ์ TOA 36 ออนซ์  85 5 425 
11 สีน้ าพลาสติก 45 20 900 
12 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 20 20 400 
13 โฟม ½ นิ้ว 85 10 850 
14 จานสี 10 10 100 
15 พู่กันกลม คละเบอร์  25 7 175 

รวม 15,000 
 



 

 

๑๐๒ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
 ประเด็นพิจารณา : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป 
                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
                    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจารณา : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ประเด็นพิจารณา : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน          
                                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 
                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3 : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
 ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริการงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              
 สถานการณโ์ลกปัจจุบันในยุคศตวรรษท่ี 21 เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
เชื่อมโยงของข้อมูล ข่าวสาร สนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันไป
ในทุกหนแห่งทั่วโลก ท าให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน 
ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยม  ในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ้นการบริโภคด้วยสื่อต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น
การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่เราจะต้องเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือการเรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งการ
เตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) เพ่ือให้นักเรียนได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ใน



 

 

๑๐๓ 
 

โลกปัจจุบัน   การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้
กรอบการพัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading), การเขียน(Writing) และการคิดค านวณ 
(Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การ
สื่อสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativityความคิดสร้างสรรค์   ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  
 ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เริ่มจากสถานศึกษา  ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการที่
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2545  ในหมวดที่ 4  แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22  ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ   เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ”  โรงเรียนบ้านป่าแดงซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนการศึกษาภาค
บังคับตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตระหนักในความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนทุก
กลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดย
ส่งเสริมให้ครูทุกคนด าเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองเพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพส าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้าง
บรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามสมรรถภาพ อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีคุณประโยชน์  เหมาะสม

และเพียงพอแก่ผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินระดับต่าง ๆ  ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  ครูผู้สอน  ร้อยละ  80   
 3.1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-5   
 3.1.3  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน 
 3.2.2  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5  สูงกว่าปีการศึกษา 2562  



 

 

๑๐๔ 
 

 3.2.3  2  ของ  ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ   
(O-Net)  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 

 

4. เป้าหมาย 
 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน  จัดหา พัฒนา และผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เพียงพอแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน  ในการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สูงกว่าปีการศึกษา  2562  และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ  (O-Net)  ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  5.1 ระยะที่ 1……มีนาคม 2563 – ตุลาคม  2563…………… 
 5.2 ระยะที่ 2 ……พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564………….. 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม  2563 นางสาวอ้อยทิพย์ 
          บรรด ิ

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ   
-  ส ารวจห้องเรียนเพื่อการ
ปรับแต่งห้องเรียนด้วยสื่อการเรียน
การสอน 

พฤษภาคม-มิถุนายน  
2563 

ครูประจ าชั้น 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการพัฒนา  ผลิต  ปรับปรุงสื่อ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

มิถุนายน – ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2564 

ครูประจ าชั้น 

-  จัดแต่งห้องเรียนด้วยสื่อการ
เรียนการสอน และใช้ในการเรียน 

มิถุนายน – ธันวาคม 
2563 

ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการพัฒนา ผลิต 
และการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 
 
 

ตุลาคม 2563 ครูวิชาการ 
ระดับชั้น ป.4-6 



 

 

๑๐๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมสอนซ่อมนักเรียนอ่อน 
สอนเสริมนักเรียนเก่ง 

  

- ประชุมจัดท าตารางการสอนซ่อม
เสริมให้กับนักเรียน  

มิถุนายน 2563 ครูประจ าชั้น 

- จัดเตรียมเอกสารส าหรับการสอน
ซ่อมเสริม 

มิถุนายน  2563 ครูประจ าชั้น 

-  นักเรียนเข้ารับการสอนซ่อม
เสริมตามตารางของทุกห้องเรียน 

กรกฏาคม 2563  – 
เมษายน  2564 

ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการเข้าห้องเรียน
ของนักเรียน 

ตุลาคม 2563 

เมษายน 2564 
ครูประจ าชั้น 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   

-  ส ารวจนักเรียนตามความสนใจ 
ตามความถนัด 

กรกฎาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  ประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าตาราง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแต่ละ
กิจกรรม 

พฤษภาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ในแต่ละกิจกรรม 

มิถุนายน  2563 

พฤศจิกายน 2563 
ครูประจ ากิจกรรม   

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ตารางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กรกฏาคม 2563 – 

เมษายน 2564 
ครูประจ ากิจกรรม   

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
-  ก ากับ ติดตามในแต่ละกิจกรรม
ของกิจกรรมลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้ 

ตุลาคม 2563- 

เมษายน 2564 
ครูวิชาการ 

ระดับชั้นม.1-3 

3 นิเทศ  ก ากับ  ติดตามทุกกิจกรรม 

(C) 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ ครูวิชาการ 

ระดับชั้นม.1-3 

4 สรุป  ประเมินผล  รายงาน เมษายน 2564 ครูวิชาการ 
ระดับชั้นป.4-6 

 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๖ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน......... 36,000............บาท รายละเอียดดังน้ี 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 36,000 - - - - 
รวม - - - 36,000 - - - - 

 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.1 ระยะที่ 1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563  (มีนาคม  2563  - ตุลาคม 2563) 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 18,000 - - - - 
รวม - - - 18,000 - - - - 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.2 ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563  (พฤศจิกายน  2563  - เมษายน 2564) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 18,000 - - - - 
รวม - - - 18,000 - - - - 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
 -  ร้อยละครูผู้สอน   
-   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการ
ประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-5   
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมิน
การทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียน  

 
80 
3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 
2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
บันทึก 

 
แบบบันทึกการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 



 

 

๑๐๗ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6     
เชิงคุณภาพ 
-  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน 
-  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการ
ประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-5  สูงกว่าปี
การศึกษา 2562  
-  2  ของ  ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับ
การประเมินการทดสอบระดับชาติ   (O-Net)  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 

 
 

 
ประเมิน 

 
รายงานการประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน 
 10.2  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 5  สูงกว่าปีการศึกษา 2562  
 10.3  2  ของ  ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ   

(O-Net)  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
               
 
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                       (นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ) 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
 



 

 

๑๐๘ 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๙ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
ระยะที่ ๑   มีนาคม  2563 – ตุลาคม 2563  

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500 แผ่น 
DIAMOND 

135 40 5,400 

2 กระดาษท าปกการ์ดขาว 180 แกรม A4 
(50 แผ่น) 

70 4 280 

3 ปากกาไวท์บอร์ด ปลายแหลม/ปลายตัด 
PILOT (คละสี)  

24 24 576 

4 กระดาษชาร์ตสี 16 20 320 
5 กระดาษ Photo Glossy Inkjet Paper 

150 G A4 100 แผ่น (กันน้ า) ยี่ห้อ First 
280x3 

280 6 1,680 

6 เทปกาว 2 หน้าบาง 12 มม. ยาว 20 หลา 
(1/2นิ้ว)  

16 24 384 

7 เทปโฟม 2 หน้า 5 เมตร 3 M  250 5 1,250 
8 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 50x65 ซ.ม. 40 20 800 
9 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 20 22 440 

10 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ A4 550 3 1,650 
11 โฟม ½ นิ้ว 20 30 600 
12 สติกเกอร์ใสเคลือบ A4 (50แผ่น) 170 6 1,020 
13 ฟิล์มเคลือบบัตร (100แผ่น) 600 6 3,600 

รวม 18,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๐ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
ระยะที่ 2   พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 เทปผ้า 1 นิ้ว นูโว 32 8 256 
2 เทปกาวย่น 1 นิ้ว 25 8 200 
3 เทปกาวย่นสี 1 นิ้ว 25 8 200 
4 แฟ้มห่วงตราช้าง 231 A4 120 2 240 
5 หนังสือรวมค าศัพท์ค าคม 203 1 203 
6 หนังสือรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 302 1 302 
7 เกมส์ A-math 505 1 505 
8 สีไม้ colleen 69 10 690 
9 สีชอล์ก Pentel 165 10 1,650 

10 ดินสอ EE 32 10 320 
11 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดพิเศษ 33 20 660 
12 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ NT BL-150P 87 2 174 
13 ใบมีดคัตเตอร์เล็กเฉียง BD-100 63 4 252 
14 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g idea 500

แผ่น 
125 20 2,500 

15 ปากกาไวท์บอร์ด ไพลอท 25 24 600 
16 แฟ้มซองพลาสติกผูกเชือกตาไก่ A4 20 10 200 
17 กล่องใส่แฟ้ม 12 นิ้ว 3 ช่อง /ไทย-ไท 

260x1 
260 5 1,300 

18 ตู้เก็บเอกสาร 1200 6 7,200 
19 เครื่องเย็บกระดาษ Max #HD-50 137 4 548 

รวม 18,000 
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ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
 ประเด็นพิจารณา : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไป 
                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไป
                    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจารณา : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ประเด็นพิจารณา : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน          
                                      และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 
                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3 : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
 ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริการงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              
 สถานการณโ์ลกปัจจุบันในยุคศตวรรษท่ี 21 เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
เชื่อมโยงของข้อมูล ข่าวสาร สนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันไป
ในทุกหนแห่งทั่วโลก ทําให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน 
ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยม  ในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ้นการบริโภคด้วยสื่อต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น
การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่เราจะต้องเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือการเรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งการ
เตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) เพ่ือให้นักเรียนได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ใน
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โลกปัจจุบัน   การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้
กรอบการพัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading), การเขียน(Writing) และการคิดคํานวณ 
(Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การ
สื่อสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativityความคิดสร้างสรรค์   ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  
 ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เริ่มจากสถานศึกษา  ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการที่
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2545  ในหมวดที่ 4  แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22  ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ   เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ”  โรงเรียนบ้านป่าแดงซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนการศึกษาภาค
บังคับตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตระหนักในความสําคัญในการส่งเสริมผู้เรียนทุก
กลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดย
ส่งเสริมให้ครูทุกคนดําเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองเพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพสําหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้าง
บรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามสมรรถภาพ อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีคุณประโยชน์  เหมาะสม

และเพียงพอแก่ผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินระดับต่าง ๆ  ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  ครูผู้สอน  ร้อยละ  80   
 3.1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2   
 3.1.3  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน 
 3.2.2  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 2  สูงกว่าปีการศึกษา 2562  
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 3.2.3  2  ของ  ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ   
(O-Net)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เพิ่มข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 

 

4. เป้าหมาย 
 ครูผู้สอนจํานวน  26 คน  จัดหา พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอแก่

ผู้เรียนในชั้นเรียน  ในการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สูงกว่าปีการศึกษา  2562  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่
เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ  (O-Net)  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  5.1 ระยะที่ 1  …มีนาคม 2563 – ตุลาคม  2563…………… 
 5.2 ระยะที่ 2 ……พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564………… 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการดําเนินการ
และวางแผนการดําเนินงาน 

มีนาคม  2563 นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

2 ขั้นดําเนินการ (D)   
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ   
-  สํารวจห้องเรียนเพื่อการ
ปรับแต่งห้องเรียนด้วยสื่อการเรียน
การสอน 

พฤษภาคม-มิถุนายน  
2563 

ครูประจําชั้น 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการพัฒนา  ผลิต  ปรับปรุงสื่อ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

มิถุนายน – ตุลาคม 2563 

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
2564 

ครูประจําชั้น 

-  จัดแต่งห้องเรียนด้วยสื่อการ
เรียนการสอน และใช้ในการเรียน 

มิถุนายน – ธันวาคม 
2563 

ครูประจําชั้น 

-  กํากับ ติดตามการพัฒนา ผลิต 
และการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 
 
 

ตุลาคม 2563 ครูวิชาการ 
ระดับชั้นม.1-3 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นดําเนินการ (D)   

กิจกรรมสอนซ่อมนักเรียนอ่อน 
สอนเสริมนักเรียนเก่ง 

  

- ประชุมจัดทําตารางการสอนซ่อม
เสริมให้กับนักเรียน  

มิถุนายน 2563 ครูประจําชั้น 

- จัดเตรียมเอกสารสําหรับการสอน
ซ่อมเสริม 

มิถุนายน  2563 ครูประจําชั้น 

-  นักเรียนเข้ารับการสอนซ่อม
เสริมตามตารางของทุกห้องเรียน 

กรกฎาคม 2563  – 
เมษายน  2564 

ครูประจําชั้น 

-  กํากับ ติดตามการเข้าห้องเรียน
ของนักเรียน 

ตุลาคม 2563 

เมษายน 2564 
ครูประจําชั้น 

2 ขั้นดําเนินการ (D)   
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   

-  สํารวจนักเรียนตามความสนใจ 
ตามความถนัด 

กรกฎาคม  2563 ครูประจํากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  ประชุมคณะครูเพ่ือจัดทําตาราง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแต่ละ
กิจกรรม 

พฤษภาคม  2563 ครูประจํากิจกรรม   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ในแต่ละกิจกรรม 

มิถุนายน  2563 

พฤศจิกายน 2563 
ครูประจํากิจกรรม   

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ตารางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กรกฏาคม 2563 – 

เมษายน 2564 
ครูประจํากิจกรรม   

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
-  กํากับ ติดตามในแต่ละกิจกรรม
ของกิจกรรมลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้ 

ตุลาคม 2563 
- 

เมษายน 2564 

ครูวิชาการ 

ระดับชั้นม.1-3 

3 นิเทศ  กํากับ  ติดตามทุกกิจกรรม 

(C) 
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ครูวิชาการ 

ระดับชั้นม.1-3 

4 สรุป  ประเมินผล  รายงาน (A) เมษายน 2564 ครูวิชาการ 

ระดับชั้นม.1-3 
 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๕ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จํานวน.........60,000............บาท รายละเอียดดังน้ี 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 60,000 - - - - 
รวม - - - 60,000 - - - - 

 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.1 ระยะที่ 1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563  (มีนาคม  2563  - ตุลาคม 2563) 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 30,000 - - - - 
รวม - - - 30,000 - - - - 

 

 หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.2 ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563  (พฤศจิกายน  2563  - เมษายน 2564) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 30,000 - - - - 
รวม - - - 30,000 - - - - 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
 -  ร้อยละครูผู้สอน   
-   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการ
ประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2   
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมิน
การทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียน  

 
80 
3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 
2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
บันทึก 

 
แบบบันทึกการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 



 

 

๑๑๖ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      
เชิงคุณภาพ 
-  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน 
-  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการ
ประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 2  สูงกว่าปี
การศึกษา 2562  
-  2  ของ  ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับ
การประเมินการทดสอบระดับชาติ   (O-Net)  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
เพ่ิมข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
 

 
 

 
ประเมิน 

 
รายงานการประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  ครูผู้สอนจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน 
 10.2  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบปลายปีของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 2  สูงกว่าปีการศึกษา 2562  
 10.3  2  ของ  ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ   

(O-Net)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เพิ่มข้ึนหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
               
 
 
                         ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 



 

 

๑๑๗ 
 

 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๘ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 
ระยะที่ ๑   มีนาคม  2563 – ตุลาคม 2563 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 กระดาษการ์ดสี  180 แกรม 50 แผ่น สีขาว 67 20 1,340 
2 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง A4 170 20 3,400 
3 กระดาษสติ๊กเกอร์  ร่มโพธ์ิ  A4 ขาวด้าน 175 20 3,500 
4 เทปกาวสองหน้าบาง 12 มม. 1/2 นิ้ว 19 20 380 
5 เทปกาวสองหน้าบาง 18 มม. 3/4 นิ้ว 29 20 580 
6 สีไมย้าว 48 สี คอลลีน 278 5 1,390 
7 กรรไกร 3M 1407 7 นิ้ว 63 10 630 
8 กรรไกร 3M 1408 8 นิ้ว 75 10 750 
9 เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10สีบานเย็น 88 10 880 

10 ปากกาไวท์บอร์ดปากแหลม โมนามิ  สีดํา 22 20 440 
11 ปากกาไวท์บอร์ดปากแหลม  โมนามิ  สีน้ําเงิน 22 30 660 
12 ปากกาไวท์บอร์ดปากแหลม  โมนามิ  สีแดง 22 30 660 
13 กระดาษถ่ายเอกสาร AA A4 80 แกรม  144 50 5,760 
14 เทปโฟมกาวสองหน้า 3M 21มม.  153 10 1,530 
15 คลิปบอร์ด Basic A-418  55 10 550 
16 มีดคัตเตอร์ใหญ่ Aroma 55 20 1,100 
17 มีดคัตเตอร์เล็ก เดลี่ No.2039 36 20 720 
18 กาวลาเท็กซ์ TOA 8oz. 28 20 560 
19 แปรงลบกระดาน โบตั๋น  23 20 460 
20 เทปใส 3M 24มม. 1 นิ้ว  39 10 390 
21 กาวยาง UHU 50 มล.  129 5 645 
22 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ A4  535 4 2,140 
23 หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ไพลอท 30cc  สีน้ําเงิน 77 10 770 
24 หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ไพลอท 30cc  สีแดง 77 10 770 

รวม 30,005 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๙ 
 

ระยะที่ 2   พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IdeaMax70G.500 แผ่น 125 40 5,000 
2 กระดาษการ์ดหอม 180 แกรม 50 แผ่น 105 10 1,050 
3 เทปผ้า 36 มม. 1.5 นูโว สีฟ้า  39 10 390 
4 เครื่องเย็บกระดาษโลหะอย่างด ี  700 5 3,500 
5 พลาสติกเคลือบบตัร Liner A4  569 5 2,845 
6 เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง  110 10 1,100 
7 กบเหลาดินสอตั้งโต๊ะ Aroma  169 10 1,690 
8 โฟมยาง 2 มิล  42 10 420 
9 ตลับชาด ตราม้า สีน้ําเงิน เบอร์ 4 33 10 330 

10 ตลับชาด ตราม้า สีดํา เบอร์ 4 33 10 330 
11 ตลับชาด  ตราม้า  สีแดง  เบอร์ 4 33 10 330 
12 กระดาษรายงาน A4 60 แกรม 200 แผ่น 78 10 780 
13 กระดาษ Photo Chic 135 แกรม 100 แผ่น 176 10 1,760 
14 กาวร้อน  34 10 340 
15 ไม้ตีกลองทรีโอ 200 1 200 
16 ไม้ตีกลองพาเหรด 29 10 290 
17 นาฬิกาจับเวลา Junso  288 2 576 
18 สายสะพายกลองใหญ่ 137 5 685 
19 สายเป่าเมโลเดี้ยน Faxanadu 109 5 545 
20 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 22*30 22 22 484 
21 กระดานรองวาด 30*40 ซม.  17 25 425 
22 มีดแกะสลัก กีวี No.001  22 25 550 
23 สีน้ําชนิดก้อน 12 ส ี มาสเตอร์อาร์ต  58 10 580 
24 หมึกจีน เล็กNO.310  16 21 336 
25 พู่กันจีน  8 20 160 
26 ยางลบสเตทเลอร์ก้อนดํา 6 20 120 
27 สีน้ําชนิดก้อน 12 สี  มาสเตอร์อาร์ต 58 20 1,160 
28 สีโปสเตอร์ 120 มล. สีน้ําเงิน kenton 92 10 920 
29 สีโปสเตอร์ 30 cc. สีม่วง  ซากุระ 62 10 620 
30 สีโปสเตอร์ 30 cc. สีเนื้อ  ซากุระ 62 10 620 
31 สีโปสเตอร์ 30 cc. สีส้ม  ซากุระ 62 10 620 
32 สีโปสเตอร์ 30 cc. สีเขียวออ่น  ซากุระ 62 10 620 
33 สีโปสเตอร์ 30 cc. สีฟ้า  ซากุระ 62 10 620 

รวม 29,996 



 

 

๑๒๐ 
 

 



 

 

๑๒๐ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน
                  ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ประเด็นพิจารณา : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 2 : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง 
                                                            วชิาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริการงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของ
ประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและ
เยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยง
กับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของ
คนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 โรงเรียนบ้านป่าแดงได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม  โดยมีนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้ารับการศึกษาภายในโรงเรียนรวมกับนักเรียนปกติ  ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้จะพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่
นักเรียนเรียนรวมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนได้รู้คุณค่า   ทักษะความสามารถท่ีมีอยู่ในตนเอง 
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และควรพัฒนาตนเองในด้านใด และอย่างไร   ดังนั้นการได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ การ
ฝึกฝนในสถานศึกษาจึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตนเองได้   
 ในแต่ละปีโรงเรียนบ้านป่าแดงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะ
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การฝึกท างานเป็นทีม และด าเนินการน านักเรียนเรียนรวมเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ าทุกปี และการที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 
ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ส าเร็จของตนเอง ส่งผลถึงก าลังใจในการพัฒนาตนเองใน
ทุก ๆ  ด้านต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผน การท างานเป็นกลุ่ม  ให้กับนักเรียนเรียน

รวม กลุ่มสนใจทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทักษะทางวิชาการ ในการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563  
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่ม
สนใจทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ร้อยละ  70 
 3.1.2  นักเรียนเรียนรวมอย่างน้อย  3  ทีมเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  3  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  นักเรียนเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่ม

สนใจทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ได้รับการพัฒนา   ฝึกทักษะทางวิชาการ  และได้เข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 3.2.2  นักเรียนเรียนรวม อย่างน้อย  2  ทีมเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน  การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระดับภาคเหนือ 

 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่มสนใจ

ทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ได้รับการพัฒนา  ได้รับการฝึกทักษะทางวิชาการ  เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  ได้รับรางวัล  และอย่างน้อย  2  ทีม
ได้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระดับ
ภาคเหนือ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  5.1 ระยะที่ 1  …มีนาคม 2563 – ตุลาคม 2563………………………………………..…………… 
 5.2 ระยะที่ 2 ……พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564………………………………………………………… 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
70  ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับภาคเหนือ 

  

-  ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นักเรียน
เรียนรวม 

กรกฏาคม 2563 – 
มีนาคม  2563 

ครูประจ าชั้น 

ครูประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

-  ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง  

กันยายน – ตุลาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-  ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง
เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2563 

ครูผู้ฝึกสอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ได้

เป็นตัวแทน 

-  ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการตัวแทนเขต
พ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับภาคเหนือ 

ธันวาคม 2563  
- 

กุมภาพันธ์ 2564 

ครูผู้ฝึกสอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ได้

เป็นตัวแทน 

3 นิเทศก ากับติดตามทุกกิจกรรม (C) ตลอดระยะเวลาด าเนินการ นางสาวกรรณิการ์ 

4 สรุป  ประเมินผล  รายงาน (A) เมษายน  2564 นางสาวกรรณิการ์ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
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8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน.........5,000............บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่70   
ปีการศึกษา 2563  

ระดับภาคเหนือ 

- - - 5,000 - - - - 

รวม - - - 5,000 - - - - 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.1 ระยะที ่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563  -  ตุลาคม  2563) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่70   
ปีการศึกษา 2563  

ระดับภาคเหนือ 

- - - 2,500 - - - - 

รวม - - - 2,500 - - - - 
 

8.1 ระยะที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 พฤศจิกายน 2563- 30 เมษายน 25634) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทนุ 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่70   
ปีการศึกษา 2563  

ระดับภาคเหนือ 

- - - 2,500 - - - - 

รวม - - - 2,500 - - - - 
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9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่มสนใจ
ทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ         
-  นักเรียนเรียนรวมเป็นตัวแทนนักเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต  3  เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ 

 
ร้อยละ  70 
 
 
อย่างน้อย  
3  ทีม 

 
- ประเมินจากการแข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่มสนใจ
ทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ได้รับ
การพัฒนา   ฝึกทักษะทางวิชาการ  และได้
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
-    นักเรียนเรียนรวม อย่างน้อย  2  ทีมเป็น
ตัวแทนนักเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต  3  ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2563  ระดับภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทอง  
1 เหรียญ 
และเหรียญ
เงิน 1  
เหรียญ 

 
- ประเมินจากการแข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 นักเรียนเรียนร่วมระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 กลุ่มสนใจทางด้านการพัฒนาทักษะทาง

วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการฝึกทักษะการคิด การวางแผน การท างานเป็นกลุ่ม    
 10.2 นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทักษะทางวิชาการ ในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563 และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 

 
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                   (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
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                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                   (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
                  ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ประเด็นพิจารณา : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
                          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 :  จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 2 : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม          
 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง 
                                                            วชิาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริการงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของ
ประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ที่ได้ให้ความส าคัญกับการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคต ิที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  



 

 

๑๒๗ 
 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  
โรงเรียนบ้านป่าแดงได้จัดการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ  ได้น าเสมอ
ผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเต็มความสามารถ  ในแต่ละปีโรงเรียนบ้านป่าแดงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนและด าเนินการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และการฝึกท างานเป็น
ทีม  และการที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่
ส าเร็จของตนเอง ส่งผลถึงก าลังใจในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ  ด้านต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนา  ฝึกทักษะการคิด การวางแผน การท างานเป็นทีม ให้กับนักเรียน กลุ่มสนใจ

ทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 สูค่วามเป็นเลิศ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 100 คน
 3.1.2  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย   40  
รายการ เป็นตัวแทนนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้างเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3  
 3.2 เชิงคุณภาพ  

 3.2.1  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  และได้รับรางวัล
จากการแข่งขัน 

 3.2.2  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย   10  
รายการ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70  ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ 

 
 
 
 
 



 

 

๑๒๘ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความ

สนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 100 คน  เข้า
ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  และมีจ านวน   10  รายการแข่งขัน  ได้เป็นตัวแทนเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  
70  ปีการศึกา 2563  ระดับภาคเหนือ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  5.1 ระยะที่ 1  ……มีนาคม 2563 – พฤศจิกายน   2563…………………………………..…………… 
 5.2 ระยะที่ 2 …………………-…...……………………………………………………………………………………………… 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
70 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

  

-  ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นักเรียน 

กรกฎาคม 2563  
– เมษายน  2564 

ครูประจ าชั้น 

ครูประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

กันยายน – พฤศจิกายน  
2563 

ครูผู้ฝึกสอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-  ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง 

กันยายน– ตุลาคม  
2563 

ครูผู้ฝึกสอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
 



 

 

๑๒๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 -  ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง
ร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

กันยายน – พฤศจิกายน 
2562 

ครูผู้ฝึกสอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ได้

เป็นตัวแทน 

3 นิเทศก ากับติดตามทุกกิจกรรม (C) ตลอดระยะเวลาด าเนินการ นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

4 สรุป  ประเมินผล  รายงาน (A) เมษายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ 
       พิพิทธภัณฑ์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน.........9,000............บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่70   
ปีการศึกษา 2563  
ระดับภาคเหนือ 

- - 6,500 2,500 - - - - 

รวม - - 6,500 2,500 - - - - 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  
-  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นตัวแทนนักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้างเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่ 

 
100  คน 
 
 
 
อย่างน้อย 
40 รายการ 

 
- ประเมินจากผลการ
แข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 



 

 

๑๓๐ 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  70 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

   

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
-  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที ่
70  ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดบั
ภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
อย่างน้อย  
10 รายการ 
 

 
- ประเมินจากผลการ
แข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 นักเรียน กลุ่มสนใจทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 ได้รับการพัฒนา  ฝึกทักษะการคิด การวางแผน การท างานเป็นทีม  สู่ความ
เป็นเลิศ 

 10.2 นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 
ประจ าปีการศึกษา 2563  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ภาคเหนือ 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 



 

 

๑๓๑ 
 

 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                      (นายภวูนารถ จันทาพูน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๒ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : เกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม  ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  และซูโดกุ) 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ               
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                  สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ประเด็นพิจารณา : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
                    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 :  จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 2 : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมขีด
 ความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
 วิชาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือ
ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แล้ว   การจัดการเรียนรู้ยังต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย   สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

เกมกีฬาทางวิชาการ  ค าคม  ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  และซูโดก ุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้
นักเรียน คร ูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือเรียนรู้  วางแผน  ฝึกปฏิบัติ     คิดวิเคราะห์  
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่พบ  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ไดแ้สดงออกอย่างเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล  เนื่องจากเป็นเกมกีฬาที่ไม่ตายตัว  แปรผันไปตามเบี้ยที่ผู้เล่นจับขึ้นมาได้ และยังสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  3  ยุทธศาสตร์ที่   2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ   สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ยุทธศาสตร์ที่ 2    การส่งเสริม
ความกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านกีฬา  เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางเกมกีฬาทางวิชาการ 



 

 

๑๓๓ 
 

 2.2 เพ่ือพัฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผน ให้กับนักเรียน กลุ่มสนใจทางด้านการ
พัฒนาทักษะ เกมกีฬาทางวิชาการ ระดับชั้น ป. 4 – ม. 3 สู่ความเป็นเลิศ 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ค าคม  
ครอสเวิร์ด     เอแม็ท   และซูโดก ุในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนระดับภาคเหนือ 

 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ จ านวน 10 คน 
 3.1.2  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ทีม เป็น
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนา และฝึกทักษะเกมกีฬาทางวิชาการ 
 3.2.2  ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ  
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความ
สนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการได้รับเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพ   ฝึก
ทักษะในการคิด  วางแผน  วิเคราะห์  แก้ไขปัญหา  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563  ได้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ และ
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  มีนาคม 2563 – 31 เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม 2563 
 

นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๔ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมฝึกทักษะเกมกีฬาทาง
วิชาการ 

  

-  ส ารวจนักเรียนตามความสนใจ 
ตามความถนัด 

กรกฎาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม
เกมกีฬาทางวิชาการ 

-  ประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าตาราง
การฝึกทักษะในแต่ละกิจกรรม 

กรกฎาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม
เกมกีฬาทางวิชาการ 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการฝึกทักษะ 

กรกฏาคม  2563 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2563 

ครูประจ ากิจกรรม
เกมกีฬาทางวิชาการ 

-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ตารางการฝึกทักษะในกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กรกฎาคม 2563  
– 

มีนาคม 2564 

ครูประจ ากิจกรรม
เกมกีฬาทางวิชาการ 

-  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน งานศิลปหัตถนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง  ระดับเขตพ้ืนที่
ฯ และระดับภาคเหนือ   

กันยายน  2563 – 
กุมภาพันธ์  2564 

ครูประจ ากิจกรรม
เกมกีฬาทางวิชาการ 

3 -  ก ากับ ติดตามในแต่ละกิจกรรม 
(C) 

ตุลาคม 2563 
เมษายน  2564 

นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

4 -  สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน  2564 นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๕ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน.........9,000............บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งที ่70  ปี
การศึกษา 2563  
ระดับภาคเหนือ 

- - 8,000 1,000 - - - - 

รวม - - 8,000 1,000 - - - - 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความ
สนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้าน
เกมกีฬาทางวิชาการ  
-  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศด้าน
เกมกีฬาทางวิชาการ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ภาคเหนือ 

 
10  คน 

 
 
 

2 ทีม 

 
-ประเมินจากบันทึกการ
ฝึกซ้อม 
 
 
-  ประเมินผลจากการ
แข่งขัน 

 
- รายงานผลการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรม
เกมกีฬาทางวิชาการ 
-  รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนา และฝึกทักษะ
เกมกีฬาทางวิชาการ 
-  ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬา
ทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  
70  ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ  
 

 
 

 
- ประเมินผลจากการ
แข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

 
 
 



 

 

๑๓๖ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางเกมกีฬาทางวิชาการ 
 10.2  นักเรียนกลุ่มสนใจทางด้านการพัฒนาทักษะเกมกีฬาทางวิชาการ ระดับชั้น ป. 4 –  

ม. 3  ไดพั้ฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผนสู่ความเป็นเลิศ 
 10.3  นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ค าคม  ครอสเวิร์ด     

เอแม็ท   และซูโดก ุในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนระดับภาคเหนือ  และได้รับรางวัล
เหรียญทองจากการแข่งขัน 

              
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
          (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                      (นายภวูนารถ จันทาพูน) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 

 
 
 
 



 

 

๑๓๗ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม :  เด็กหัวศิลป์ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 2: จัดการศึกษาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์สพป.ชร.3 ข้อที่ 2: จัดการศึกษาเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2  : ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ                       
                                        แข่งขัน 
                            ข้อที่ 4  : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการและงานศิลปะ                            
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม ่  (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 

********************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 
             การด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันผู้คนมีความจ าเป็นอย่างที่จะต้องมีทักษะต่างๆรอบด้าน และมี
ทักษะที่มีความช านาญเป็นพิเศษเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ จึงจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มั่นคงและมีความสุข การจัดการศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต้องบูรณาการทักษะต่างๆให้นักเรียนอย่าง
หลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
กิจกรรมเด็กหัวศิลป์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถกลุ่มสาระศิลปะของ
นักเรียนในสาขาทัศนศิลป์ งานประติมากรรม ที่ประกอบด้วยประติมากรรมนูนต่ า ส าหรับนักเรียน ชั้น 
ป.1–ป.3  ประติมากรรมนูนสูงส าหรับนักเรียน ชั้น  ป.4 – ป.6   และประติมากรรมลอยตัว ส าหรับ
นักเรียน ชั้น  ม.1 – ม.3  ที่จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานประติมากรรมตามระดับชั้น  เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ โดยการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่เป็นเลิศและการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้าน
ประติมากรรมในระดับต่างๆ  ทั้งยังเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรักศิลปะซึ่งเป็นการกล่อมเกลา
นักเรียนให้มีจิตใจอ่อนโยน  มีสมาธิ  มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ อันที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
และมีคุณภาพของประเทศชาตใินอนาคตต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือได้เรียนรู้และฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านประติมากรรมตนเองสนใจ 
2.2 เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้เด็กรักศิลปะสาขาทัศนศิลป์งานประติมากรรม 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ศิลปะสาขาทัศนศิลป์ งานประติมกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
        

 



 

 

๑๓๘ 
 

3.ตัวชี้วัด 
   3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดง 15 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศิลป์งานประติมากรรมตาม  
         ถนัดและความสนใจของแต่ละคน ในรูปแบบชุมนุมเด็กหัวศิลป์ 
3.1.2  รายงานผลการประเมินโครงการ  2  เล่ม  

  3.2 เชิงคุณภาพ    
        3.2.1 นักเรียน ชุมนุมเด็กหัวศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าแดง   มีผลงานทัศนศิลป์งานประติมากรรม 
                 เป็นที่ประจักษ์  
 3.2.2 นักเรียน  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์งานประติมากรรม 
        3.2.3 นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์  โรงเรียนบ้านป่าแดง   ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ      
                 แข่งขันทักษะทัศนศิลป์งานประติมากรรม  
 

4.เป้าหมาย 
4.1 ได้เรียนรู้และฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านประติมากรรมตนเองสนใจ 
4.2 เป็นการปลูกจิตส านึกให้เด็กรักศิลปะสาขาทัศนศิลป์งานประติมากรรม 
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ศิลปะสาขาทัศนศิลป์ งานประติมกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
 

5. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
   5.1 ระยะที่ 1 ก.ค. 256๓–พ.ย. 256๓(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1.วางแผน(P) 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-ประชุม/วางแผน 

- - - - 16-17 มี.ค.63 นายยุทธศาสตร์  
       อุทรักษ ์

2.การด าเนินการ(D) 
    2.1 จัดกิจกรรมการฝึก
ทักษะประติมากรรม 
      2. 1. 1 ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
วางแผน 
      2.1.2 จัดกิจกรรมการ
ฝึกทักษะการปั้นดินน้ ามัน  
ดินเหนียว นักเรียน  ป.1-  ม. 
3  ในช่ัวโมงชุมนุม  เวลาว่าง
และหลังเลิกเรียน  ประมาณ
วันละ 2 ช่ัวโมง 
   2.1.3 จัดซื้อจัดจ้างติดตั้ง
ผ้าม่านหน้าต่างห้องแสดงผล
งานนักเรียน 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

5,200 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

4,350 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

5,200 
 

4,350 

 
ก.ค.63 

 
ก.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.-พ.ย.63 

นายยุทธศาสตร์ 
        อุทรกัษ ์

3. การนิเทศก ากับติดตาม (C ) - - - - ก.ค.-พ.ย.63  

4.สรุปและประเมินผล(A) - - - -  นายยุทธศาสตร์  

รวม  5,200 4,350 9,550 พ.ย.63  



 

 

๑๓๙ 
 

5.2 ระยะที่ 2 พฤศจิกายน 256๓-  ธันวาคม 256๓ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ ภาคเหนือ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1.วางแผน(P) 
 -ประชุม/วางแผน 

- - - - พ.ย. 62 
 

นายยุทธศาสตร์   
         อุทรักษ ์

2.การด าเนินการ(D) 
    2.1จัดกิจกรรมการฝึกทักษะประติมากรรม 
      2.1.1จัดกิจกรรมการฝึกทักษะการปั้น
ดินน้ ามัน  ดินเหนียว นักเรียน  ป.1-  ม. 3  
ในช่ัวโมงชุมนุม  เวลาว่างและหลังเลิก เรียน  
ประมาณวันละ  2 ช่ัวโมง 
    2.1.2 จัดจ้างท าช้ันช้ันวางเกียรติบัตร
นักเรียน 
    2.1.3 จั ดจ้ างท า ช้ั นวางผลงาน
ประติมากรรมนักเรียน 
2.1.4 นักเรียนรวมกันสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมที่เป็นเลิศโดยมีครูให้ความ
ดูแลและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,500 
- 

 
- 
 
- 
 

3,950 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

    3,950 
 

   2,000 
 

   2,000 
  

 2,500 

 
พ.ย.63 

 
พ.ย.63 

 
พ.ย.-ธค.63 

 
ธ.ค.63 

 
 

พ.ย.-ธค.63 

นายยุทธศาสตร ์  
          อุทรักษ ์

3. การนิเทศก ากับติดตาม (C ) - - - - พ.ย.-ธค.63  

4.สรุปและประเมินผล(A) - - - - ธ.ค.63 นายยุทธศาสตร์  
         อุทรักษ ์

รวม  6,500 3,950 10,450   
 
5.3 ระยะที่3 มกราคม 256๔-พฤษภาคม ๒๕๖๔ (งานแข่งขันปูนปั้นแห่งประเทไทย) 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1.วางแผน(P) 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-ประชุม/วางแผน 

- - - - - นายยุทธศาสตร์   
         อุทรักษ ์

2.การด าเนินการ(D) 
    2.1 จัดกิจกรรมการฝึกทักษะประติมากรรม 
      2.1.1จัดกิจกรรมการฝึกทักษะการปั้นดิน
น้ ามัน  ดินเหนียว นักเรียน  ป.1-  ม. 3  ในช่ัวโมง
ชุมนุม  เวลาว่างและหลังเลิก เรียน  ประมาณวัน
ละ   2 ช่ัวโมง 
2.1.2 นักเรียนรวมกันสร้างสรรคผ์ลงาน
ประติมากรรมทีเ่ป็นเลิศโดยมีครูให้ความดูแลและ
ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
- 
 

 

 

- 
 

- 

 
- 
 

 

 

- 
 

- 

นายยุทธศาสตร ์  
          อุทรักษ ์

3.การนิเทศก ากับติดตาม (C ) - - - - -  

4.สรุปและประเมินผล(A) - - - - - นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์ 

รวม - - - - -  



 

 

๑๔๐ 
 

 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 6.1 ระยะที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ  (ก.ค. 2563–พ.ย. 2563) 
 6.2 ระยะที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิภาคเหนือ(ธ.ค. 2563 – ก.พ. 64) 
6.3 ระยะที่ 3 งานแข่งขันปูนปั้นแห่งประเทไทย  (เม.ย. 2564 – พ.ค. 2564) 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง 
8. งบประมาณ 

 8.2  เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕62 ระยะที่ ๑ จ านวน   9,550.00 บาท 
          8.2  เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕62 ระยะที่ 2 จ านวน  10,450.oo บาท 
          8.3  เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕62 ระยะที่ 3 จ านวน             0.oo บาท 
รวมเงินงบประมาณปีการศึกษา 256๓ จ านวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 

9. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    9.1  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
    9.2  นักเรียน ครู   โรงเรยีนบ้านป่าแดง 
    9.3  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
 
10. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

      10.1  เชิงปรมิาณ 
     10.1.1 นักเรียน โรงเรยีนบ้านป่าแดง   
30   คน   ร่วมกิจกรรมศลิปะสาขา
ทัศนศิลป์ตามถนัด  และความสนใจของแต่
ละคน ในรูปแบบชุมนมุเด็กหัวศลิป์    

-บันทึกจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทึกจ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

10.1.2  รายงานผลการประเมิน
โครงการ  2  เล่ม 

-รายงานผลการประเมิน
โครงการ 

-รายงานผลการประเมิน
โครงการ 

9.2 เชิงคุณภาพ 
10.2.1 นักเรียน ชุมนุมเด็กหัวศลิป์ 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  มีผลงานทัศนศิลป์เป็นท่ี
ประจักษ ์

-ตรวจผลงานนักเรยีน -แบบตรวจผลงานนักเรยีน 

9.2.2 นักเรียน  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์งาน
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

-บันทึกจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะประติมากรรมใน
ระดับต่างๆ 

-แบบบันทึกจ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

10.2.3 นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์  
โรงเรียนบ้านป่าแดง   ไดร้ับรางวลัจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์งาน
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

-บันทึกจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทัศนศิลป์ งาน
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

-แบบบันทึกจ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทัศนศิลป์ งาน
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 
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10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนความรู้ความสามารถทศันศิลป์งานประติมากรรมที่ตนเองสนใจ 
     10.2  นักเรียนมีจิตส านึกรักงานทัศนศิลป์งานประติมากรรม 

 10.3  นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าแดง มีผลงานด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์งาน   
   ประติมากรรมเป็นที่ประจักษ์ 

          10.4 นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
                  ทักษะด้าน ศิลปะสาขาทัศนศิลป์งานประติมกรรม งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

      
 
     
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอกิจกรรม 
                      (นายยุทธศาสตร์ อุทธรักษ์) 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                        หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                      (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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รายละเอียด วัสดุกิจกรรมชุมนุมเด็กหัวศิลป์ 
ระยะที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา) 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ดินน้ ามันไร้สารส าหรับฝึกและแข่งขัน  300 10  โหล 3,000 
2. อุปกรณ์เกียงผสมสสี าหรบัฝึกและแข่งขัน 300 3  ชุด 900 
3. ฐานรองปั้น  ขนาด  10  x  15  นิ้ว 250 2  อัน 500 
4. ฐานรองปั้น  ขนาด  15  x  22  นิ้ว 400 2 อัน 800 
5. ผ้าม่านบังแดดส าหรับห้องแสดงผลงาน   4,350 

รวม 9,550 
 
 

ระยะที่ 2  เดือนธันวาคม 2563 –  กุมภาพันธ์  2564 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ ภาคเหนือ) 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ดินน้ ามันไร้สารส าหรับฝึกและแข่งขัน 216   10  โหล 3000.00 
2. อุปกรณ์เกียงผสมสสี าหรบัฝึกและแข่งขัน 300 3 ชุด 300.00 
3. ฐานรองปั้น  ขนาด  10  x  15  นิ้ว 2๕0 1  อัน 250.00 
4. ฐานรองปั้น  ขนาด  15  x  22  นิ้ว 400 1  อัน 400.00 
5. ช้ันวางเกียรติบัตรนักเรยีน   2,000.00 
6. ช้ันวางผลงานประติมากรรมนักเรยีน   2,000.00 

7. 
กรอบส าหรับการสร้างผลงานประติมากรรมของ
นักเรียน 250 10 

 
2,500.00 

     
     
     

รวม 10,450.00 
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ระยะที่ 3 เดือน เมษายน 2564 – พฤษภาคม 2564 (การแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย) 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ปูนป้ันส าหรับฝึกและแข่งขัน - - - 

2. อุปกรณ์เกียงผสมส ี - - - 

3. 
ค่าเหมาจา้งพาหนะ น านักเรยีนแข่งทักษะ
ระดับชาต ิ

- - - 

4. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีนแข่งทักษะระดับชาต ิ - - - 

5. 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุมนักเรียน
เข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ 

- - - 

6. 
ค่าที่พักนักเรียน ครผูู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคมุ
นักเรียนแข่งทักษะระดับชาติ เหมาจ่าย 

- - - 

รวม - 
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ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม: กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที่ 2: จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพป .ชร. เขต 3   ที่  2: จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
            ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 2 : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมขีด 
        ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 4 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ 
        และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ: นายอุทิศ   พ้ืนงามและคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ: ตลอดปีการศึกษา  2563 

************************************************************************************* 
1.   หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันนี้  ปัญหาต่างๆ มักเกิดกับเด็กในกลุ่มวัยรุ่น  ซึ่งเป็นวัยที่ทาง
โรงเรียนต้องดูแลเป็นพิเศษ  และท าให้เวลาว่างของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายลดลง  ทางโรงเรียน
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือแก้ปัญหาในการใช้เวลาว่างไปกับการเที่ยวเตร่  สร้างความรู้สึกในการที่จะ
ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากกว่าที่ลุ่มหลง  สิ่งรอบข้างที่เป็นวัตถุนิยมทั้งหลายในชุมชน  
ดังนั้นการฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนจึงเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมานานหลายปีที่โรงเรียนได้ท า  จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของหลายๆ กิจกรรมที่สร้างความคิด  ความรู้สึกให้กับนักเรียนว่าตัวเองมีคุณค่ากับครอบครัว
และสังคมมากน้อยเพียงใด  
  

2.   วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
2.2   เพ่ือท าให้เวลาว่างของนักเรียนในการเที่ยวเตร่น้อยลง 
2.3   เพ่ือหาตัวแทนของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ ต่อไป 
 

3.  ตัวช้ีวัด 
      3.1  เชิงปริมาณ  
 นักเรียนร้อยละ 80 
       



๑๔๕ 

 

        3.2  เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ือใช้ในการจัดกาเรียนการสอนและการฝึกซ้อมตลอดปี  

   3.2.2 ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสิ่งเสพติดได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
             3.2.3  ให้นักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกมีที่ระบายออกในทางที่ถูกต้อง 
             3.2.4  ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาในส่วนของกีฬาที่ตนเองสนใจ 
             3.2.5  ให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬามีพัฒนาการในด้านเทคนิคการเล่นขั้นสูงต่อไป 
             3.2.6  ให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีสุขภาวะทางร่างกายดี 
และสามารถเข้าร่วมแข่งขันในรายการกีฬาต่างๆ จนประสบความส าเร็จได้ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีการศึกษา  2563 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1 น าเสนอโครงการกับทางโรงเรียน (P) 
16 - 31  

มี.ค.2563 
นายอุทิศ   
พ้ืนงาม 

2 

ด าเนินงานตามโครงการ (D) 
- ซื้ออุปกรณก์ีฬา 
- ฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน 

16 พ.ค. – ต.ค. 2563 นายอุทิศ, 
นายวรวุฒิ, 
นายวิระวัฒน์, 
นายสมเกียรติ 

3 

น านักกีฬาร่วมแข่งขันรายการต่างๆ  นายอุทิศ, 
นายวรวุฒิ, 
นายวิระวัฒน์, 
นายสมเกียรติ 

4 

การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน (C) 20 พ.ค. 2564 นายอุทิศ, 
นายวรวุฒิ, 
นายวิระวัฒน์, 
นายสมเกียรติ 

5 
สรุปและประเมินผล(A) 11  พ.ค. 2564 นายอุทิศ   

พ้ืนงาม 
 

 6.1  ตารางก าหนดการจัดกิจกรรม 
      6.1.1   คัดเลือกตัวนักกีฬาที่สนใจตามความถนัดของตนเอง 
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      6.1.2   ฝึกซ้อมในเวลาว่างและหลังเลิกเรียน 
     6.1.3   พานักกีฬาไปร่วมแข่งขันและไปดูการแข่งขันระดับต่างๆ ตามโอกาส 
      6.1.4   น านักกีฬาร่วมแข่งขันระดับต่างๆ  ที่ทางโรงเรียนสามารถส่งร่วมแข่งขันได้ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 36,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา - - - 20,000 - - -  

2 - น านักกีฬาร่วมแข่งขัน
รายการต่างๆ 

- - 
16,000 

- - - -  

รวม - - 16,000 20,000 - - -  

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2. นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาตามความถนัด 
3. ได้นักกีฬาตัวแทนโรงเรียน 
4. ครูนักเรียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น 
5. ความส าเร็จของนักกีฬาโรงเรียนร่วมแข่งขัน 

สังเกต ,ซักถาม 
สังเกต , บันทึกข้อมูล 
สังเกต 
สังเกต 
รางวัลที่ได้รับ 

แบบสังเกต,ซักถาม 
แบบสังเกต , แบบบันทึก 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
รางวัลที่ได้รับ 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอกิจกรรม 
          (นายอุทิศ พ้ืนงาม) 

 
  
 
    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
            ( นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ ) 
       หัวหน้างานบริหารวิชาการ 



๑๔๗ 

 

 
 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              ( นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย ) 
                                               หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ      ผู้อนุมัติกิจกรรม 
       ( นายภูวนารถ  จันทาพูน ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๘ 
 

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : ดนตรี 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๒ : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๒  : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อเพ่ิมขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน 
                                             ข้อที่ ๔  : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
 วิชาการ และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต  ศรีนันตา 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ท าให้ค้นพบว่า ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองของมนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก ซึ่งการเรียนดนตรีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมทางดนตรีสร้าง
อุปนิสัยที่ดีตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยดนตรีสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้ 
จากการใช้ประโยชน์ของดนตรีที่เหมาะสม ซึ่งในสภาวะปัจจุบันสังคมไทยส่วนใหญ่ ขาดความเข้มแข็ง 
เยาวชนมีการใช้เทคโนโลยีอย่างขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้ขาดความอดทน ขาดสมาธิ และขาด
ทักษะการท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี เป็นวิธีการที่ดีอย่าง
หนึ่ง ที่สามารถช่วยพัฒนามนุษย์ในการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุนทรียภาพ และสังคม อันเป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรีของนักเรียนให้มีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและสามารถสร้างสรรค์ 
กิจกรรมทางด้านดนตรีเพื่อเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเคียงในระดับ
สากล สามารถเชื่อมโยงความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อการน า ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถพัฒนาตนเองทางด้านดนตรีสู่มืออาชีพได้เป็นอย่างดี ซึ่งวงดุริยางค์ วง
ดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล (วงสตริง) เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ใช้สมาธิสูง มุ่งเน้นในการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมอย่างดีงาม และ
ทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนที่เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์
ต่อนักเรียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา 



 

 

๑๔๙ 
 

ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา มาตรา 24 (3) จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การแสดงออกทางด้านดนตรี นอกจากเป็นไปเพ่ือความบันเทิงแล้ว ยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนา และเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจให้กับผู้ท ากิจกรรม รวมถึง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ รวมทั้งผู้ที่สนใจในด้านดนตรีได้แสดงออกอย่าง
เต็มที่ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ 

โรงเรียนบ้านป่าแดงได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาสุนทรียภาพทางด้าน
ทักษะดนตรีของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เสริมสร้าง ความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม การฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ซึ่งยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีม จึงได้จัดท า
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมดนตรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
ทักษะดนตรีและได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน อันถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ทางด้านดนตรีของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน สามารถแสดงออกต่อสาธารณชนได้ อย่างมืออาชีพ เป็นการ
สร้างชื่อเสียง เสริมเกียรติคุณให้กับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเองต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ และวง

ดนตรีสากล (วงสตริง) ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านดนตรี    

วงดุริยางค์ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล (วงสตริง) 
 2.3 เพ่ือสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

สากล ให้มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี    

 2.4 เพ่ือจัดหาชุดดุริยางค์และซ่อมแซมบ ารุงเครื่องดนตรี 
 2.5 เพ่ือให้บริการด้านดนตรีแก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีวงดุริยางค์ 
วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล (วงสตริง) จ านวน 40 คน 

3.1.2 มีการจัดหาชุดดุริยางค์และซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 3.1.3 มีการให้บริการด้านดนตรีแก่ชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  
 
 



 

 

๑๕๐ 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะ การบรรเลงเครื่องดนตรีวงดุริยางค์  วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ และวง
ดนตรีสากล(วงสตริง) 

๓.๒.๒ นักเรียนได้รับโอกาสในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านดนตรี
วงดุริยางค์ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล (วงสตริง) มากยิ่งขึ้น   

๓.๒.๓ นักเรียนมีลักษณะนิสัย ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ที่ส่งผลต่อคุณภาพทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล 
 ๓.๒.๔ โรงเรียนบ้านป่าแดงมีชุดดุริยางค์และเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพดี พร้อมใช้งาน 
 ๓.๒.๕ โรงเรียนบ้านป่าแดงมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  
 

4. เป้าหมาย 
          4.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีวงดุริยางค์ วง
ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล (วงสตริง) จ านวน 40 คน 
          4.2 มีการจัดหาชุดดุริยางค์และซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
          4.3 มีการให้บริการด้านดนตรีแก่ชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

๔.4 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี จ านวน 
40 คน ร้อยละ 70  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ การบรรเลงเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรี
พ้ืนเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล(วงสตริง)  

๔.5 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ร้อยละ 70  
ได้รับโอกาสในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรี
พ้ืนเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล (วงสตริง) มากยิ่งขึ้น   

๔.6 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ร้อยละ 70 
มีลักษณะนิสัย ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ที่
ส่งผลต่อคุณภาพทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล 

๔.7 ชุดดุริยางค์และเครื่องดนตรีโรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 70 มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
 ๔.8 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและให้บริการด้านดนตรี
แก่ชุมชน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาทักษะดนตรี 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการตามกิจกรรม  

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
นายพลกฤต  ศรีนันตา 



 

 

๑๕๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

     -คัดเลือกนักเรียน 
    - ฝึกซ้อม 
    - ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
3. สังเกต นิเทศ/ติดตามผลการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ประชุมผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเมินผลการด าเนินการหา
แนวทางเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
6.สรุปรายงานผล 

  

2 จัดหาและซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ 
3.ก าหนดวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัด  
ซ้ือ,จ้าง 
4.จัด ซ้ือ,จ้าง ตามท่ีก าหนด 
5.สังเกต นิเทศ/ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
6.สรุปรายงานผล 

 
 
 

 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
นายพลกฤต  ศรีนันตา 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  50,140 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 พัฒนาทักษะดนตร ี    6,140     
2 จัดหาและซ่อมแซมเครื่อง

ดนตร ี
   44,000     

3 จัดท าตู้เก็บเครื่องดนตร ี    15,000     

รวม    65,140     
 

หมายเหตุ   ทั้งนีง้บประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

หมายเหตุ   เงินค้างจ่ายปีการศึกษา 2562 จ านวน 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,140 บาท 



 

 

๑๕๒ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงปริมาณ 
 
 

  

1 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะด้านดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรี
พื้นเมืองภาคเหนือ และวงดนตรีสากล (วงสตริง)  

40 คน แบบประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน 
 

2 มีการจัดหาชุดดุริยางค์และซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี  ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 

ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสังเกต 

3 มีการให้บริการด้านดนตรีแก่ชุมชน  ภาคเรยีน 
ละ 1 ครั้ง 

ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
 
 

  

1 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะด้านดนตรี จ านวน 40 คน มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวง
ดนตรีสากล 
(วงสตริง)  

 
 

ร้อยละ 70 

การวัดผลภาคปฏิบตั ิ แบบวัดผลภาคปฏิบัต ิ

2 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะด้านดนตรี ได้รับโอกาสในการ
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้าน
ดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวง
ดนตรีสากล (วงสตริง) มากยิ่งข้ึน   

 
 

ร้อยละ 70 

ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสังเกต 

3 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะด้านดนตรี มีลักษณะนิสัย ความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และ
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ท่ีส่งผลต่อคุณภาพทักษะ
การบรรเลงเครื่องดนตรีสากล 

 
 

ร้อยละ 70 

ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสังเกต 

4 ชุดดุริยางค์และเครื่องดนตรีโรงเรียนบ้านป่าแดง 
มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
 

ร้อยละ 70 ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสังเกต 

5 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนและให้บริการด้านดนตรีแกชุ่มชน 

ร้อยละ 90 ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านดนตรี เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มี

สุนทรียภาพ มีจิตใจอ่อนโยน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  สามารถแสดงศักยภาพ
ทางด้านดนตรีได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง และมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 



 

 

๑๕๓ 
 

 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                          (นายพลกฤต  ศรีนันตา) 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                  หวัหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕๔ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมดนตรี 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ   1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 ชุดดุริยางค์ 1,550 20 31,000 
2 หมวกดุริยางค์ 650 20 13,000 
3 สายกีตาร์ 250 4 1,000 
4 น้ ามันวาล์วเครื่องทองเหลือง 100 500 500 
5 ไม้กลองเล็ก 35 4 140 
6 ไม้กลองใหญ่ 250 4 1,000 
7 ลิ้น Alto แซ็กโซโฟน 100 20 2,000 
8 ลิ้น Soprano แซ็กโซโฟน 100 5 500 
9 ลิ้น Tenor แซ็กโซโฟน 120 5 600 

10 กล่องพลาสติก ๑๐๐ ๔ ๔๐๐๐ 
11 แผ่นเรียบ 0.35 มม. 100 44 4400 
12 เหล็ก 6 หุน 200 5 1000 
13 เหล็ก 2*1*1.5 250 25 6250 
14 สกรูปลายสว่าน 50 10 500 
15 สกรูเวเฟอร์ 50 14 700 
16 หูกระต่าย 25 4 100 
17 หูช้าง 20 4 80 
18 มือดึง 15 10 150 
19 บานพับดอกจิก 60 10 600 
20 ลวดเชื่อม 135 2 270 
21 แผ่นตัด 14" 150 1 150 
22 กลอน 10 10 100 
23 กลิ้งทาสี 70" 45 1 45 
24 แปรงทาสี 3" 35 2 70 
25 สีน้ ามัน 585 1 585 

รวม 65,๑๔๐ 
 



๑๕๕ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : บูรณาการนาฏศิลป์ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ประเด็นพิจารณา : ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ๒  :  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ข้อที่ ๒ : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
 ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 4  : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง  
 วิชาการ และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพิมพวรรณ   รวมจิตต์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 2563 

**************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ท าให้สภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยได้มี
การเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัจจุบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้ควบคู่กันไปโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องการ
สร้างความตระหนัก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของไทย รักและหวงแหน
ตลอดจนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ด้วยตนเองซึ่งมี
ครูคอย ก ากับ ติดตาม ดูแล ชี้แนะให้เห็นช่องทางพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งส่งเสริมและสร้างจิตส านึก  ตระหนักในความเป็นไทยตามเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 โรงเรียนบ้านป่าแดงจึงได้มองเห็นความส าคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเองได้เห็นคุณค่าความเป็นไทย รักและหวงแหนและมีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ   
 กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากจากกิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จจากการ
ด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านๆมา และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สนองยุทธศาสตร์และมาตรฐานของโรงเรียนอีกด้วย 
 
 
 



๑๕๖ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการด้านการแสดงออกด้านนาฏศิลป์
ตามความถนัดและสนใจ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 2.2  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์สามารถน าความรู้ความสามารถ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.3   มีสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ และสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ   
 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                  - นักเรียนที่ร่วมโครงการร้อยละ  ๘0 มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู้  มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง หลากหลาย และสามารถน าวิธีการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
                   - เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและนักเรียนสามารถน าความรู้ความสามารถไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.1 ปีการศึกษา 2563  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ร้อยละ 20  ที่มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้  ทักษะ
กระบวนการด้านการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ ตามความสนใจและตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

 ๔.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์และสามารถน าความรู้ 
ความสามารถไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๖. กิจกรรม /วิธีการด าเนินงาน /ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นการเตรียมการ (P) 
- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุม/วางแผน 

กรกฎาคม 2563 นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์  
 

 
 
 



๑๕๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2 ด าเนินการตามแผน (D) 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
บุคลากรทุกคนรับทราบ 
- รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ ความถนัด 
ด้านนาฎศิลป์เข้าร่วมโครงการ 
- ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการโดย 
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ในคาบชุมนุมวัน 
จันทร์และวันอังคาร และตอนเย็นหลังเลิก 
เรียนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ ใน 
ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และในเวลาว่าง 

 
กรกฎาคม 

 
กรกฎาคม 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2563 
 
 
 

 
นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ 
 

3  การนิเทศก ากับติดตาม (C) ภาคเรียนที่ 2       
  ปีการศึกษา 2563 

นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ 

4 สรุปและประเมินผล (A) 
 

ภาคเรียนที่ 2       
  ปีการศึกษา 2563 

นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์  

 

๗. สถานที่ด าเนินการ โรงเรยีนบ้านป่าแดง 
 

๘. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
         จ านวน    ๒๐.๐๐๐  บาท   รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

ค่า
ครุภัณฑ ์

ค่าที่ดิน 

๑ สื่อการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ 

   20,000     

รวม    20,000     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 ๙.1  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่ร่วมโครงการร้อยละ 
  80 มีความสนใจและ       
  กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และ 
  มีทักษะในการแสวงหาความรู้   
  ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 
  หลากหลาย และสามารถน า 
  วิธีการเรียนรู้ ไปใช้ใน 
  ชีวิตประจ าวันได้ 

 
ร้อยละ ๙๐ 

- บันทึกเวลาเรียน จ านวน 
  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
-ประเมินจากการสอบถาม    
 สังเกต  
 สัมภาษณ์ของนักเรียน ครู   
 ผู้ปกครอง ชุมชน 
 

- แบบบันทึกเวลาเรียน 
  นักเรียนที่เข้าร่วม  
  โครงการ 
- แบบบันทึกการ 
  สัมภาษณ์ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
- เกิดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
  ไทยและนักเรียนสามารถน า 
  ความรู้ความสามารถไป 
  เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
-จากการน าเสนอผลงานต่อ 
  สาธารณชน 
-การเข้าร่วมกิจกรรมและการ 
 แสดงออกของนักเรียน 

 
-   แบบประเมินและ 
    นเิทศ ติดตาม 
-   หนังสือเชิญร่วมงาน 
-   เกียรติบัตร 
-   ภาพกิจกรรม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                 
      10.1 นักเรียนได้แสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการด้านการแสดงออกด้านนาฏศิลป์ตาม
ความถนัดและสนใจ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 10.2 นักเรียนสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์สามารถน าความรู้
ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 10.3 นักเรียนและครูมีสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ และสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ   
 10.4 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด                         
                                                                                   
 
 
    ลงชื่อ                                       ผู้เสนอกิจกรรม 
        (นางพิมพวรรณ   รวมจิตต์) 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

                                 ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                       หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
                             ลงชื่อ                                      เห็นชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

  

 

 

   

                        ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                  (นายภูวนารถ  จันทาพูน) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมบูรณาการนาฏศิลป์ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. สื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
 

- - 20,000 

รวม 20,000 
 

 



๑๖๑ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : นักบินน้อย 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ               
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                  สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ประเด็นพิจารณา : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
                    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 :  จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 2 : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมขีด
 ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ 
 และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการน าเครื่องบินมาเป็นสื่อและเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ
เทคโนโลยี การน าความรู้ เกี่ยว กับหลักอากาศพลศาสตร์ ขั้นพ้ืนฐาน  มาบูรณาการกับสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระวิชาอ่ืน ๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีเครื่องบินให้ก้าวสู่สากลต่อไป 
โครงการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องบิน ในลักษณะต่าง ๆ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง จึงส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ 
คิดค้นเครื่องบิน ในลักษณะต่าง ๆ ที่จะน าไปแข่งขันและแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับนานาชาติ
ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เกี่ยวกับเครื่องบิน      
พลังยาง  



๑๖๒ 
 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญของการน าสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า 
 2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ความรู้ด้านหลักการพลศาสตร์ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเครื่องบินเป็น
เครื่องมือ 
 2.5 เพ่ือค้นหาเด็กเก่งด้านอากาศยานได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบิน     
พลังยาง ในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และ ระดบั สพฐ. 
 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1    เชิงปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกี่ยวกับ
เครื่องบินพลังยาง  อย่างน้อยร้อยละ 80 
   3.1.2  นักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญของการน าสื่อเครื่องบินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า    อย่างน้อย               
ร้อยละ 80 
     3.1.3 นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความรู้ด้านหลักการพลศาสตร์ อย่างน้อยร้อยละ 80 
   3.1.4  นักเรียนพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
เครื่องบินเป็นเครื่องมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 
   3.1.5  นักเรียนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลังยาง         
ในระดับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และ ระดับ สพฐ. อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

3.2   เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  นักเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เกี่ยวกับ
เครื่องบินพลังยาง  
   3.2.2  นักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญของการน าสื่อเครื่องบินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า 
     3.2.3 นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความรู้ด้านหลักการพลศาสตร์ 
   3.2.4  นักเรียนพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
เครื่องบินเป็นเครื่องมือ 
   3.2.5  นักเรียนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลังยาง         
ในระดับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และ ระดับ สพฐ. 



๑๖๓ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับเครื่องบินพลังยาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  
70  ปีการศึกษา 2563  ได้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้า
ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ และได้รับรางวัลเหรียญทองในการ
แข่งขัน 
  

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
  มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2563 

 
 

 

นายวิระวัฒน์ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
-  ส ารวจนักเรียนตามความสนใจ 
ตามความถนัด 
-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
การฝึกทักษะ 
-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ตารางการฝึกทักษะในกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง ระดับเขตพ้ืนที่ 
และระดับภาคเหนือ 

 
กรกฎาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

นายวิระวัฒน์ 

3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2564 

นายวิระวัฒน์ 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นายวิระวัฒน์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
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8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 5,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 8.1  ระยะที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563   
         (1 กรกฎาคม  2563 – 13  พฤศจิกายน  2563) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก - - - 2,500 - - -  

รวม - - - 2,500 - - -  
 

8.2  ระยะที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  
     (1 ธันวาคม  2563 – 9  เมษายน  2564) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก - - - 2,500 - - -  

รวม - - - 2,500 - - -  

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เกี่ยวกับเครื่องบิน
พลังยาง  
2. การตระหนักได้เห็นความส าคัญ
ของการน าสื่อเครื่องบินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณา
การในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้อย่างมีคุณค่า 

80 -  ผลของการเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
 

- แบบรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

-รายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
เมื่อสิ้นปี
การศึกษา  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
3. การพัฒนาทักษะความสามารถ
ของนั ก เ รี ยนด้ านการ เ รี ยน ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความรู้ด้าน
หลักการพลศาสตร์ 
4. การพัฒนาทักษะความคิดอย่าง
เป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียน
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลก
เทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจ าวัน
โ ดย ใ ช้ ค ว ามรู้ พ้ื น ฐ านทางด้ า น
เครือ่งบินเป็นเครื่องมือ 
5. การได้มีโอกาสเป็นตัวแทน
โรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ในระดั บ  กลุ่ ม เ ค รื อข่ า ย พัฒนา
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับ
จังหวัด และ ระดับ สพฐ. 

   

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  นักเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกี่ยวกับเครื่องบินพลังยาง  
  10.2  นักเรียนตระหนักได้เห็นความส าคัญของการน าสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า 
  10.3  นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วยความรู้ด้านหลักการพลศาสตร์ 
  10.4  นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเครื่องบิน
เป็นเครื่องมือ 
  10.5  นักเรียนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ในระดับ กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และ ระดับ สพฐ. 
 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอกิจกรรม 
                         (นายวิระวัฒน์   โชติพงษ์) 
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                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                        หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                   หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                      (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ               
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                  สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ประเด็นพิจารณา : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
                    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 :  จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 2 : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมขีด
 ความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
 วิชาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมเกียรติ  สาคร 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – 31 เมษายน 2564 
 ............................................................................................................................. ............... 
๑.หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการ
สอนที่ ถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 แล้ว การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหา
ความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง กิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือ    ฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
และเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ได้มี
โอกาส แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ และยังสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 4  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬา
ทางวิชาการ และงานศิลปะ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางเกมกีฬาทางวิชาการ 
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 2.2 เพ่ือพัฒนาและฝึกทักษะการคิด การวางแผน ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจทางด้านการ
พัฒนาทักษะ การสร้างหุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป. 4 – ม. 3 สู่ความเป็นเลิศ 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ และระดับชาติต่อไป 

 

3.ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ จ านวน 6 คน 
 3.1.2  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ทีม เป็น
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนา และฝึกทักษะเกมกีฬาทางวิชาการ 
 3.2.2  ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการได้รับเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพ   ฝึกทักษะใน
การคิด  วางแผน  วิ เคราะห์   แก้ไขปัญหา  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563  ได้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ และ
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  มีนาคม 2563 – 31 เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม / วิธีด าเนินงาน / ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม 2563 
 

นายสมเกียรติ สาคร 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 

  

-  ส ารวจนักเรียนตามความสนใจ 
ตามความถนัด 

กรกฎาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกลและ

คอมพิวเตอร์ 
-  ประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าตาราง
การฝึกทักษะในแต่ละกิจกรรม 

กรกฎาคม  2563 ครูประจ ากิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 

-  คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการฝึกทักษะ 

กรกฏาคม  2563 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2563 

ครูประจ ากิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 

-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ตารางการฝึกทักษะในกิจกรรมลด
เวลาเรียนลดเวลารู ้

กรกฎาคม 2563  
– 

มีนาคม 2564 

ครูประจ ากิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 

-  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน งานศิลปหัตถนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง  ระดับเขตพ้ืนที่
ฯ และระดับภาคเหนือ   

กันยายน  2563 – 
กุมภาพันธ์  2564 

ครูประจ ากิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 

3 -  ก ากับ ติดตามในแต่ละกิจกรรม 
(C) 

ตุลาคม 2563 
เมษายน  2564 

นายสมเกียรติ สาคร 

4 -  สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน  2564 นายสมเกียรติ สาคร 
 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
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8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  5,๐๐๐          บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 กิจกรรมการเสริมสร้าง
ทักษะ-การออกแบบ
แผนกิจกรรมตามความ
สนใจของผู้เรียน 

   500     

2 กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนงานที่ออกแบบไว้ 
(การประดิษฐ์และการ
สร้างหุ่นยนต์ ) 

   1,500     

3 กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
หุ่นยนต์ เดินตามค าสั่ง 
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมการท างาน
ของหุ่นยนต์ 

   1,500     

4 กิจกรรมงานวิชาการ    1,500     
รวม    5,000     

 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความ
สนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้าน
เกมกีฬาทางวิชาการ  
-  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศด้านเกม 
กีฬาทางวิชาการ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 
70 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ 

 
6  คน 

 
 
 

2 ทีม 

 
-ประเมินจากบันทึกการ
ฝึกซ้อม 
 
 
-  ประเมินผลจากการ
แข่งขัน 

 
- รายงานผลการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนา และฝึกทักษะ
หุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์ 

-  ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬา
ทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70  
ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ 

  
- ประเมินผลจากการ
แข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางหุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์ 
 10.2  นักเรียนกลุ่มสนใจทางด้านการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ป. 4 –  ม. 3  ไดพั้ฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผนสู่ความเป็นเลิศ 
 10.3  นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและ

คอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนระดับภาคเหนือ  และได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขัน 
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอกิจกรรม 
                                       ( นายสมเกียรติ  สาคร  ) 

 
 

 
    ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                    ( นางสาวกรรณิการ์      พิพิทธภัณฑ์ ) 
                                             หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                   ( นางสาวสภุาพรรณ        ยวนมาลัย ) 
                หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
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    ลงชื่อ       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                   ( นายภูวนารถ       จันทาพูน) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – 31 เมษายน 2564 

 

 
ล าดับที่ 

 

 
รายการ 

 
ราคาต่อ
หน่วย 

( บาท ) 

 
จ านวนหน่วย 

 
จ านวนเงิน 

๑. iBIT+ แผงวงจรควบคุมหุ่นยนตส์ าหรับ micro:bit ๑,๗๕๐ ๑ ๑,๗๕๐ 
๒. บอร์ด. Microbit ๙๐๐ ๑ ๙๐๐ 
๓. ชุดชาร์จพานาโซนิกEneloop Pro ๑,๖๐๐ ๔ ๑,๖๐๐ 
๔. ล้อซิลิโคลน 32มม ๗๕๐ ๔ ๗๕๐ 

รวม ๕,๐๐๐ 
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ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : ส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง) 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
   มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่1 :  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  :  การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
              คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
              ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดา วงแสงรัศม,ี นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว, นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์  
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : เมษายน 2563 – เมษายน 2564 

************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล              

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เตม็ตามศักยภาพ มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การแสวงหาความรู้   

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้
โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ จึงได้ด าเนินการประเมินทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน
และการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และมีส่วนร่วมใน
การดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนได้ ก ากับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาอ่านเขียนของ
นักเรียน พร้อมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อเขตพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น โรงเรียนป่าแดงจึงได้จัดท าโครงการอ่านออกเขียนออก และอ่านคล่องเขียนคล่อง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือใหน้ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ท าแบบทดสอบการ

อ่านการเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3  

  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียนของผู้เรียน 

     2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้ท า
แบบทดสอบการอ่านการเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

 3.1.2 ครูผู้สอน ร้อยละ 100 ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหา
ด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน 

     3.1.3 นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการอ่านการเขียน 
         3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ท าแบบทดสอบการอ่าน
การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 3 

 3.2.2 ครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและ
การเขียนของผู้เรียน 

3.2.3 นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนตาม
ศักยภาพ 

 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ท าแบบทดสอบการอ่านการเขียน 

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการ
เขียนของผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
เมษายน 2563 – เมษายน 2564 
 
 
 
 



 

 

๑๗๖ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผน (P) 
- ประชุม/วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
- เมษายน 2563 

 
นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี 
นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นางสาวกรรณิการ์   
พิพิทธภัณฑ์ 

2 การด าเนินการ (D) 
- ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน
กิจกรรม 
- จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริม
ทักษะในการอ่านออก เขียนได้ของ
ผู้เรียน 
- จัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการอ่านการเขียนของ
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  
- น าแบบทดสอบการอ่านและการ
เขียนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ถ่าย
เอกสารเพ่ือใช้ในการทดสอบผู้เรียน 
- ผู้เรียนท าแบบทดสอบของเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ 
- ส่งคะแนนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ    

 
- กรกฎาคม 2563 
 
- ตลอดปีการศึกษา  
  2563 
 
- กรกฎาคม 2563 
 
 
- สิงหาคม , ธันวาคม   
  2563 
    
- สิงหาคม , ธันวาคม   
  2563 
- สิงหาคม , ธันวาคม   
  2563 

 
นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี 
นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นางสาวกรรณิการ์   
พิพิทธภัณฑ์ 

 

3 การนิเทศก ากับติดตาม (C ) - มีนาคม 2564 นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี 
นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นางสาวกรรณิการ์   
พิพิทธภัณฑ์ 

4 สรุปและประเมินผล (A) - มีนาคม 2564 นางสาวธิดา  วงแสงรัศม ี

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นางสาวกรรณิการ์   
พิพิทธภัณฑ์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 



 

 

๑๗๗ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  8,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ถ่ายเอกสาร - - 8,000 - - - -  

รวม - - 8,000 - - - -  
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ท า
แบบทดสอบการอ่านการเขียน แลการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 
- ร้อยละของครูผู้สอน ได้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและ
การเขียนของผู้เรียน 
- ร้อยละของนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียน 

 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

 

- ท าแบบทดสอบ 
การอ่านและการ
เขียนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
- นิเทศชั้นเรียน 
 
 
 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
(IEP) 

 

- แบบทดสอบการ
อ่านและการเขียน
และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

 
 

- แบบนิเทศชั้นเรียน 
 
 
 
- แบบนิเทศชั้นเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ได้ท าแบบทดสอบ
การอ่านการเขียน และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 3 
 

  
- ท าแบบทดสอบ 
การอ่านและการ
เขียนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
 

 
- แบบทดสอบการ
อ่านและการเขียน
และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

 
 

 



 

 

๑๗๘ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

- ครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียนของผู้เรียน 
- นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน
การเขียนตามศักยภาพ 

 - นิเทศชั้นเรียน 
 
 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
(IEP) 

- แบบนิเทศชั้นเรียน 
 
 
- แบบนิเทศชั้นเรียน 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ท าแบบทดสอบการอ่าน

การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 3  

  10.2 ครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและ
การเขียนของผู้เรียน 

     10.3 นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการอ่าน 
การเขียน 

 
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                        (นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี) 
  
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

           (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 
                        หัวหน้างานบริหารวิชาการ  

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 



 

 

๑๗๙ 
 

 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘๐ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง) 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : เมษายน 2563 – เมษายน 2564 

 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. ค่าถ่ายเอกสาร - - 8,000 
รวม 8,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘๑ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี                   
                                                        คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่   
                                                        เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย, นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล              

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ให้การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
และมาตร24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าเป็น คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันและเอา หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสอดแทรก
ไว้ในองค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการเร่งรัด การปฏิรูปการศึกษา
โดยเน้นการปฏิรูปด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา2562 
ของโรงเรียนบ้านป่าแดงพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า   ดังนั้นเพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตลอดจนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนา



 

 

๑๘๒ 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีต่อไปให้สอดคล้องกับแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับชาติ โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษขึ้น    

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 
     

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ 

3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70 ระดับผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับผลการเรียนปานกลางข้ึนไป (เกรด 2 ขึ้นไป) 

3.1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ 
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผลการเรียนปานกลาง

ขึ้นไป (เกรด 2 ขึ้นไป) 
3.2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-Net) เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผลการเรียนปานกลางขึ้นไป และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562  
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 



 

 

๑๘๓ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการและ
วางแผนการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2563 

 
 

 

นางสาวสุภาพรรณ 

นางสาวอ้อยทิพย์ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ    
- รวบรวมค าศัพท์พ้ืนฐาน 
- จัดท ามุมEnglish Zoneในชั้นเรียน 
- จัดท าใบงาน/ แบบฝึกทักษะ  
ข้อสอบ 
- ติวเข้ม O-net ป.6 และ ม.3 

 
กรกฎาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 
 

นางสาวสุภาพรรณ 

นางสาวอ้อยทิพย์ 

3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุภาพรรณ 

นางสาวอ้อยทิพย์ 
4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นางสาวสุภาพรรณ 

นางสาวอ้อยทิพย์ 
 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 3,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

- - - 2,000 - - -  

2 - จัดท าใบงาน/ แบบฝึก
ทักษะ ข้อสอบ 

- - 1,000 - - - -  

รวม - - 1,000 2,000 - - -  

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 



 

 

๑๘๔ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนได้ใช้สื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ 
- ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ อยู่ในระดับผล
การเรยีนปานกลางขึ้นไป (เกรด 2 ข้ึนไป) 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 

 
80 
 

70 

 
- การสังเกต 
 
- การทดสอบ 
- การประเมินผล 
 
- การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกผลการเรียน
ประจ ารายวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ (ปพ.5) 
- แบบทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน
วิชาภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผลการเรียนปาน
กลางข้ึนไป (เกรด 2 ขึ้นไป) 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ มี
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
2562 

  
- การสังเกต 
 
- การทดสอบ 
- การประเมินผล 
 
- การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกผลการเรียน
ประจ ารายวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ (ปพ.5) 
- แบบทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 นักเรยีนได้มีสื่อท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ               
  10.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผลการเรียนปานกลาง
ขึ้นไป (เกรด 2 ขึ้นไป) 
  10.3 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 
 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอกิจกรรม 
                      (นางสาวสภุาพรรณ ยวนมาลัย) 

 
 



 

 

๑๘๕ 
 

 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                        หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                      (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘๖ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500 แผ่น 
DOUBLE A 112x5 รีม 

10 รีม 112.00 1,120.00 

2. ปากกาไวท์บอร์ด ปลายแหลม/ปลายตัด PILOT 
(คละสี) 24x12 

24 แท่ง 24.00 576.00 

3. กระดาษท าปกการ์ดขาว 150 แกรม A4 (50 
แผ่น) 65x3 

6 ห่อ 65.00 390.00 

4. ค่าถ่ายเอกสาร 914 แผ่น 1 บาท 914.00 
รวม 3,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘๗ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน                 
                                      และ ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                             มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๓ : การเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ         
                                                           การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตติกาล ขันเงิน, นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก้าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
ที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด้ารงชีวิตในสังคม
แห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (Partnership For 21st Century Skills) 
(www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช้านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกัน เพ่ือความส้าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท้างานและการด้าเนินชีวิตกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการและ
ทักษะอาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนทางด้านการงานอาชีพ ให้กับนักเรียน ในรูปแบบของธุรกิจ
จ้าลอง และการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนการเสริมสร้างความคิดอย่างสร้างสรรค์ ต่อการเรียนรู้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจได้เรียนรู้และปฏิบัติในการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพผ่าน

กิจกรรม 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจสามารถน้าทักษะและกระบวนการทางด้านอาชีพไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้   
 



 

 

๑๘๘ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ
จ้านวน ๒๕ คนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้นคิดร้อยละ ๘๐ 

 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ

จ้านวน ๒๕ คนได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของนักเรียนคิดร้อย
ละ ๘๐ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ

จ้านวน ๒๕ คนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ และสามารถน้าเสนอ เผยแพร่ทักษะ
ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ได้สามารถน้าไปใช้ได้จริงเมื่อส้าเร็จการศึกษา 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  มีนาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมชี้แจงวิธีการ การด้าเนินการ 
วางแผนการด้าเนินงาน และเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ ( P ) 

มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวรัตติกาล ขันเงิน 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

๒ ด้าเนินงานตามแผนที่ได้ออกแบบ
และน้าเสนอ ( D ) 

พฤษภาคม-เมษายน๒๕๖๔ นางสาวรัตติกาล ขันเงิน 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

๓ นิเทศก้ากับติดตาม ( C ) ตุลาคม.๒๕๖๓ 
และ เมษายน ๒๕๖๔ 

นางสาวรัตติกาล ขันเงิน 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

๔ สรุป ประเมินผล รายงานผล ( A ) เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวรัตติกาล ขันเงิน 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

 

7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๘๙ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ้านวน ๕,๐๐๐   บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 กิจกรรมการเสริมสร้าง
ทักษะ-การออกแบบ
แผนกิจกรรมตามความ
สนใจของผู้เรียน 

   ๕๐๐     

2 กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนงานที่ออกแบบไว้ 
(การแปรูปอาหารเพื่อ
สุขภาพ-ผลิตภัณฑ์จาก
หญ้าหวาน ) 

   ๓,๐๐๐     

3 กิจกรรมธุรกิจจ้าลอง 

 -กระบวนการผลิตและ
การจัดจ้าหน่าย 

 -การประเมินผลการ
ด้าเนินงานธุรกิจจ้าลอง 

   ๕๐๐     

4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาการ 

   ๕๐๐     

5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาการ 

   ๕๐๐     

รวม    5,๐๐๐     
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

  เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจใน
ด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพจ้านวน ๒๕ 
คนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้นคิด 
ร้อยละ ๘๐ 

      

 

ร้อยละ ๘๐ 
-การนิเทศก้ากับติดตาม 
-การบันทึกผลการท้างาน 

-แบบนิเทศก้ากับ
ติดตาม 
-แบบการประเมินผล
การท้างาน 

 

 



 

 

๑๙๐ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจใน
ด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพจ้านวน 
๒๕ คนได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการให้เป็น
ที่ประจักษ์ในความสามารถของนักเรียนคิด
ร้อยละ ๘๐ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 
-การนิเทศก้ากับติดตาม 

-การบนัทึกผลการท้างาน 
-แบบนิเทศก้ากับ
ติดตาม 
-แบบการประเมินผล
การท้างาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพจ้านวน ๒๕ คน
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ และสามารถน้าเสนอ เผยแพร่ทักษะความสามารถของ
ตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ได้สามารถน้าไปใช้ได้จริงเมื่อส้าเร็จการศึกษา 
               
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                        (นางสาวรัตติกาล ขันเงิน) 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 
                        (นายทนงศักดิ์ นวลสะแล) 
 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                  (นางสาวกรรณิการ์      พิพิทธภัณฑ์) 
                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                      (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 



 

 

๑๙๑ 
 

 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙๒ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 

 
ระยะที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
ล าดับที่ 

 

 
รายการ 

 
ราคาต่อ
หน่วย 

( บาท ) 

 
จ านวน
หน่วย 

 
จ านวนเงิน 

๑. กระดาษ A4 ยี่ห้อ I dea  ( ๑ กล่อง ) ๔๙๕ ๑ ๔๙๕ 
๒. แผ่นเคลือบ ( ๑ กล่อง ) ๕๗๕ ๑ ๕๗๕ 
๓. แมคเย็บกระดาษ  ๖๐ ๔ ๒๔๐ 
๔. กรรไกร ๖๐ ๔ ๒๔๐ 
๕. อุปกรณ์การท้าขนม อ่ืน ๆ ๑,๗๐๐ ๑ ๑,๗๐๐ 

รวม ๓,๒๕๐ 
 
ระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
ล าดับที่ 

 

 
รายการ 

 
ราคาต่อ
หน่วย 

( บาท ) 

 
จ านวน
หน่วย 

 
จ านวนเงิน 

๑. กรอบรูปสีทอง ขนาด A4  ๑๐๐ ๖ ๖๐๐ 
๒. กล่องกระดาษส้าเร็จรูป ขนาด ๖*๔ นิ้ว 

และขนาด ๙*๕ นิ้ว 
๑๒๐ ๔ ๔๘๐ 

๓. วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ๖๙๐ ๑ ๖๙๐ 
รวม 1,770 

 
หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวขอเบิกเพียง 5,000 บาท 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : พัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดค านวณ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
               มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน   
               ตัวบ่งช้ีที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
               ประเด็นพิจารณาที่ 1 : มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย            
              ประเด็นพิจารณาที่ 3 : มีความสามารถในการคิดค านวณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
             คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
             ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี  
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : เดือน เมษายน 2563 –  เมษายน 2564 

************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล              

นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีแนวทาง
คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยของผู้เรียน  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการด าเนินงานจากนโยบาย
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงก าหนดนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  
เขียนคล่อง การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนใน
สังคมไทย  การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยม
ต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  2 ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  กล่าวคือ   
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  ประการที่สองมีความส าคัญ
ต่อการเรียนเพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมี
ความส าคัญยิ่งต่อความส าเรจจอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเพพาะในระดับ
ประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเดจกกจจะดีด้วย   และทักษะการคิดค านวณเป็นอีก
ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนที่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการคิด
ค านวณของนักเรียน จึงได้เสนอกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการคิดค านวณอย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 



 

 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1 - 3 ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ปีการศึกษา 2562 พบว่า  มีจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน
การเขียนอยู่ในระดับ ดี เป็นส่วนใหญ่ และมีผลการประเมินในระดับพอใช้และปรับปรุงจ านวนไม่น้อย  
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้มีผลการประเมินที่ดีข้ึน และแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการ
ประเมินในระดับพอใช้และปรับปรุง ได้พัฒนาให้อ่านออก เขียนได ้ และอ่านคล่อง เขียนคล่อง   

โรงเรียนจึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดค านวณระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้น โดยมีสื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและหลากหลาย ให้นักเรียนฝึก
ทักษะการอ่าน การเขียน และคิดค านวณ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 พัฒนาความสามารถด้านการค านวณ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาสื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการค านวณท่ีเหมาะสมกับนักเรียน        
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถในการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน 
และการค านวณ 
          3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ได้ใช้สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการ
ค านวณ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้  พัฒนาความสามารถด้านการค านวณ

และพัฒนาสื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการค านวณที่เหมาะสมกับนักเรียน        
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
เดือน เมษายน 2563 –  เมษายน 2564  

 



 

 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผน (P) 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
-  เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 
เมษายน 2563 

 
กรกฎาคม 2563 

 
นางสาวธิดา วงแสงรัศมี 

2 ด าเนินการจัดกิจกรรม (D) 
- ส ารวจจ านวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่อ่าน
หนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ คิด
ค านวณไม่เป็น เพ่ือจ าแนกการจัด
สื่อเพ่ือพัฒนา 
- จัดเตรียมสื่อฝึกทักษะการอ่าน 
เขียน ใบงาน ใบความรู้ วัสดุ 
อุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรม 
-  ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ 
และวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ระหว่างครูประจ าชั้น  
- ด าเนินกิจกรรม พัฒนาอ่านออก 
เขียนได ้และคิดค านวณ 

 
กรกฎาคม 2563 – 

  มีนาคม  2564 

 
ครูประจ าชั้น 

3 ก ากับติดตาม (C) 
- ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
อ่านออก เขียนได้ และ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  

 
พฤศจิกายน 2563 - 

 มีนาคม 2564 

 
นางสาวธิดา วงแสงรัศมี 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน เมษายน 2564 นางสาวธิดา วงแสงรัศมี 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  10,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ถ่ายเอกสาร - - 10,000 - - - -  

รวม - - 10,000 - - - -  
 



 

 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเพลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3  มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
-  ร้อยละของนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
-  ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ใช้สื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และ
การค านวณ 

 
80 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 

100 
 

 
- ประเมินความสามารถใน
การอ่านและการเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 
  
- สังเกตการใช้สื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน เขียน และ
การค านวณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 
- แบบรายงานผลการประเมิน
การอ่านการเขียนภาษาไทย
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 
 
- แบบบันทึกผลการเรียน
ประจ ารายวิชาคณิตศาสตร์ 
(ปพ.5) ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 
- แบบสังเกตการใช้สื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน เขียน และการ
ค านวณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
มีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่านและการเขียนภาษาไทย อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
-   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 

  

- ประเมินความสามารถใน
การอ่านและการเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 

 

- แบบรายงานผลการประเมิน
การอ่านการเขียนภาษาไทย
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 
 

- แบบบันทึกผลการเรียน
ประจ ารายวิชาคณิตศาสตร์ 
(ปพ.5) ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
ได้ใช้สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน 
และการค านวณ 
 

 - สังเกตการใช้สื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน เขียน และ
การค านวณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- แบบสังเกตการใช้สื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน เขียน และการ
ค านวณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 
 
 



 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
10.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการ

เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
10.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
10.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ได้ใช้สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการ

ค านวณ 
  
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                        (นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี) 
 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เหจนชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                     หวัหน้างานงานบริหารวิชาการ 

 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เหจนชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                   (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดค านวณ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : เมษายน 2563 –  เมษายน 2564 

 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียน คัดลายมือ 
ค าพื้นฐาน ป.1 

42 38 1,596 

2. แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียน คัดลายมือ 
ค าพื้นฐาน ป.2 

43 28 1,204 

3. แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียน คัดลายมือ 
ค าพื้นฐาน ป.3 

45 47 2,115 

4. แบบฝึกทักษะการคดิค านวณ ป.1 45 38 1,710 
5. แบบฝึกทักษะการคดิค านวณ ป.2 45 28 1,260 
6. แบบฝึกทักษะการคดิค านวณ ป.3 45 47 2,115 

รวม 10,000 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙๙ 
 

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 3 : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                  สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ประเด็นพิจารณา : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
                         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน    
                                      และ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                                             มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๓ : การเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ 
                                                           การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : ( √ ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว , นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของ
ประชาชนในการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและ
เยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยง
กับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑  ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของ
คนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙) ที่ได้ให้ความส าคัญกับการน าแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อนข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นเป้าหมาย ๓ ด้าน คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ที่
กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและ
ทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 



 

 

๒๐๐ 
 

ในปัจจุบันนี้มีเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้อยู่ในระบบโรงเรียนตามปกติทั่วไป และมักเรียน
อยู่ในชั้นเรียนปกติ โดยที่เด็กกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ซึ่งปัญหาส าคัญประการ
หนึ่งก็คือ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นกลุ่มเด็กที่ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน แต่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีปัญหาในการรับและแปลผลข้อมูลของสมองที่ผิดปกติ 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ า แม้จะมี
ระดับสติปัญญาปกติ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสภาพปัญหาของเด็ก  
ท าให้มีกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้อีกมากที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม  เด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ จึงควรได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องตั้งแต่ แรกเริ่ม พร้อมทั้งความร่วมมือจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ก็จะสามารถพัฒนาเด็กให้เป็น
บุคคลที่ประสบความส าเร็จ มีการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ พ่ึงตนเองได้ และพร้อมท าประโยชน์ให้แก่
สังคมส่วนรวม เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนจะสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ แต่ต้องใช้
กระบวนการและวิธีการสอนซึ่งควรจะดึงเอาจุดเด่น ความถนัด และความสามารถพิเศษของเด็ก
ออกมา เพ่ือชดเชยหรือลบจุดด้อย เพ่ือให้เด็กสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ 

โรงเรียนบ้านป่าแดงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนดังกล่าวจึง
ได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD.) เพ่ือสนองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเด็กปกติมีโอกาสได้แสดงออกถึงความ
เข้าใจ เห็นใจ ให้การดูแลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนเรียน

ร่วม เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสามารถและพัฒนาการของแต่ละคน 
 ๒.๒ เพ่ือให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษา และจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการ และความต้องการพิเศษของนักเรียนเรียนร่วมแต่ละคน และเพ่ิมศักยภาพ
ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓  เพ่ือให้ครูผู้สอนได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อพัฒนาการ และความ
ต้องการพิเศษของนักเรียนเรียนร่วมแต่ละคน 

 ๒.๔ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดงในฐานะโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการเรียนร่วม   

 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่พบความบกพร่องจ านวน ๖๕ คนมีพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้นร้อยละ ๘๐ 
 3.2 เชิงคุณภาพ  



 

 

๒๐๑ 
 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่พบความบกพร่องได้รับการดูแลและให้การช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ด้าน ตลอดจนการได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการให้เป็นที่ประจัก ษ์ในความสามารถของ
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนที่มีความบกพร่อง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนการพัฒนา ส่งเสริมทักษะด้าน
ต่าง ๆ และสามารถน าเสนอ เผยแพร่ทักษะความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ได้ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  มีนาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมชี้แจงวิธีการ การด าเนินการ 
วางแผนการด าเนินงาน และเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ ( P ) 

มีนาคม ๒๕๖๓ นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

๒ ด าเนินงานตามแผนที่ได้ออกแบบ
และน าเสนอ ( D ) 

พฤษภาคม-เมษายน ๒๕๖๔ นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

๓ นิเทศก ากับติดตาม ( C ) ตุลาคม.๒๕๖๓ 
และ เมษายน ๒๕๖๔ 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

๔ สรุป ประเมินผล รายงานผล ( A ) เมษายน ๒๕๖๔ นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 

 

7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน ๓,๐๐๐  บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

๑ กิจกรรมส ารวจและ
การคัดกรอง 
-ในระดับชั้น ป.๒-ม.๓
(โดยใช้แบบคัดกรอง) 

   ๕๐๐     

๒ กิจกรรมจัดท าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล IEP 
และ IIP 

   ๕๐๐     

 



 

 

๒๐๒ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

๓ กิจกรรมจัดท าสื่อเพ่ือ
ช่วยสอน 
-สอดคล้องกับความ
บกพร่องที่พบ 

   ๑,๒๐๐     

๔ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาการ 

   ๔๐๐     

๕ กิจกรรมนิเทศก ากับ
ติดตาม 
-นิเทศก ากับติดตาม 
อย่างน้อยปีการศึกษา 
ละ ๔ ครั้ง 

   ๔๐๐     

รวม    ๓,๐๐๐     
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

  เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่พบความ
บกพร่องจ านวน ๖๕ คนมีพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้นร้อยละ ๘๐ 
      

 

ร้อยละ ๘๐ 
-การนิเทศก ากับติดตาม 
-การประเมินผล 

-แบบนิเทศก ากับ
ติดตาม 
-แบบการประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่พบความ
บกพร่องได้รับการดูแลและให้การช่วยเหลือ
ในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนการได้รับการส่งเสริม
ทักษะวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถของนักเรียนร้อยละ ๘๐ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 
-การนิเทศก ากับติดตาม 
-การประเมินผล 

-แบบนิเทศก ากับ
ติดตาม 
-แบบการประเมินผล 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นักเรียนที่มีความบกพร่อง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนการพัฒนา ส่งเสริมทักษะด้าน
ต่าง ๆ และสามารถน าเสนอ เผยแพร่ทักษะความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ได้ 
 
               



 

 

๒๐๓ 
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                         ( นางอัมภา    ตุ่นหนิ้ว ) 
 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                       (นาย ทนงศักดิ์  นวลสะแล) 
 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                  (นางสาวกรรณิการ์      พิพิทธภัณฑ์) 
                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐๔ 
 

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : ศิลป์สร้างสรรค์ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่2 :  จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ   
                                              ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 2 : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม          
 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง 
                                                            วชิาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : () โครงการใหม่   (    )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต ศรีนันตา   นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2536 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของ
ประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ที่ได้ให้ความส าคัญกับการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  



 

 

๒๐๕ 
 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  
โรงเรียนบ้านป่าแดงได้จัดการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ  ได้น าเสมอ
ผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเต็มความสามารถ  ในแต่ละปีโรงเรียนบ้านป่าแดงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ เรียนและด าเนินการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และการฝึกท างานเป็น
ทีม  และการที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่
ส าเร็จของตนเอง ส่งผลถึงก าลังใจในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ  ด้านต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนา  ฝึกทักษะการคิด การวางแผน การท างานเป็นทีม ให้กับนักเรียน กลุ่มสนใจ

ทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น ป. 1 - ม. 3 สูค่วามเป็น
เลิศ 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจ านวน 15 
คน  
 3.1.2  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อย่างน้อย 10  
รายการ เป็นตัวแทนนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้างเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3  

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน 

 3.2.2  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อย่างน้อย 10  
รายการ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ 

 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่มี

ความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 15 คน  



 

 

๒๐๖ 
 

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน และมีจ านวน 3 รายการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70  
ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
 มีนาคม 2536 – เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม 2563 นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
70 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

  

-  ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นักเรียน 

กรกฎาคม 2563  
- เมษายน  2564 

นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

กันยายน - พฤศจิกายน  
2563 

นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ ์

-  ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง 

กันยายน - ตุลาคม  
2563 

นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

 

 

 -  ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพความ
เป็นเลิศทางวิชาการตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง
ร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

กันยายน - พฤศจิกายน 
2563 

นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

 



 

 

๒๐๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3 นิเทศก ากับติดตามทุกกิจกรรม (C) ตลอดระยะเวลาด าเนินการ นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

4 สรุป  ประเมินผล  รายงาน (A) เมษายน 2564 นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ ....โรงเรียนบ้านป่าแดง.... 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน ....5,000.... บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่70   
ปีการศึกษา 2563  
ระดับภาคเหนือ 

- - 1,000 3,000 - - - - 

2 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายส ีของรายการ
ทีน่อกเหนือจากงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่70   
ปีการศึกษา 2563  
ระดับภาคเหนือ 

  500 500     

รวม - - 1,500 3,500 - - - - 
หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
  เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
-  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ เป็นตัวแทนนักเรียนกลุ่ม 

 
 
 
 
 
อย่างน้อย 
10 รายการ 

 
- ประเมินจากผลการ
แข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

 



 

 

๒๐๘ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้างเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่
70 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

   

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
-  นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที ่
70  ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับ
ภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
อย่างน้อย  
10 รายการ 
 

 
- ประเมินจากผลการ
แข่งขัน 

 
- รายงานสรุปผลการ
แข่งขัน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 ที่มี

ความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 15 คน  
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  และมีจ านวน  10  รายการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70  
ปีการศึกษา 2563  ระดับภาคเหนือ 
 
               
 
            ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 

                          (นายพลกฤต ศรีนันตา) 
     

 
 

    ลงชื่อ     ผู้เสนอกิจกรรม 
                   (นายวันอาสา ใจภิภักดิ์) 
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                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 

                                หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 5  : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 5  : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี   
  คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่   
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ครูอุทิศ  พื้นงาม 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  1  กรกฎาคม  2563 – 31  เมษายน  2564 

**************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล              

การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาปฐมวัย หรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกรอบการ
ด าเนินงานโดยยึดถือมาตรฐานการศึกษาชาติเป็นหลัก และนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานการศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือระดับสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ จะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กล่าวคือ “มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข” หรือกล่าวอีกอย่างคือเป็นบุคคลที่มีความ เก่ง ดี มีสุข  ดังนั้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน จาก
ต ารา  จากค าบอกเล่า  บอกกล่าวของคุณครู คงไม่สามารถน าพานักเรียนให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวได้  
อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม  จริยธรรม จิตอาสา  หรือพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ก็จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาชนมีความเก่ง ดี มีสุข ได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งทางคณะครู
โรงเรียนบ้านป่าแดงได้เล็งเห็นปัญหา และให้ความส าคัญ จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึน้มา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   2.2 เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 
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3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  409  คน มี
การพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3.2 เชิงคุณภาพ  
       3.2.1 ลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนใน

ครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี ลด
ปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว  โรงเรียน ท้องถิ่น 
และชุมชน และประพฤติตนเป็นคนดี เป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
   1  กรกฎาคม  2563 – 31  เมษายน  2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 กิจกรรมหน้าเสาธง -  ระเบียบการเดินแถว 
-  ระเบียบแถว 
-  เข้าจุดแล้วหยุดพูด 
-  น้องไหว้พ่ี 
-  การร่วมร้องเพลงชาติ  
-  การสวดมนต์ , สงบนิ่ง 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูอ้อยทิพย์  
ครูอุทิศ   

ครูบงกชภรณ์ 

2 กิจกรรมขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้  -  การทิ้งขยะ เก็บขยะแยกขยะ   
-  การยอ่ยขยะเพ่ือท าปุ๋ย 
-  การใช้ประโยชน์จากขยะ
จ าหน่ายขยะ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครกูรรณิการ,์ 
ครูวิระวัฒน์,   
ครูวันอาสา  

 
3 กิจกรรมจิตอาสา ท าความดี

ด้วยหัวใจ 
-  การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  
-  การช่วยเหลืองานส่วนรวม 
และสังคม 

ตามโอกาสส าคัญใน
รอบปีการศึกษา 

2563 

ครูวิระวัฒน์ ครูวรวุฒิ 
ครูรัตติกาล 
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ที ่ กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

4 กิจกรรมจัดระเบียบการ
รับประทานอาหารกลางวัน 

- จัดระเบียบการรับประทาน
อาหารกลางวัน ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม  
เช่นการเข้าแถว  
การตักข้าว ตักอาหาร  
การทานให้หมด  
การเก็บเศษอาหาร  
การล้างถ้วย ชาม ช้อน 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูกรสมรรถ  
ครูบงกชกาล 
ครูกิตติพงษ์ 
ครูมะลิสา 

5 กิจกรรมมารยาทไทย  
งามท้ังกายใจ 

-การปรับปรุง หรือส่งเสริมให้
นักเรียนมีกิริยามารยาท 
ที่งดงาม ถูกต้องตามกาลเทศะ  

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูสมเกียรติ 
ครูอัจฉรา 

ครูบงกชภรณ์ 
6 กิจกรรมดูแลความเรียบร้อย

เครื่องแบบ การแต่งกาย 
(ผม เล็บ) 

-การตรวจตราเครื่องแบบ การ
แต่งกาย ผม เล็บ ตามระเบียบ
ของทางโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูกรรณิการ์ 
ครูสายสมร 
ครูอัมภา 

7 กิจกรรมธนาคารแห่งความดี -การยกย่อง ชมเชย ส่งเสริม
การท าความด ีในรูปแบบของ
ธนาคารความดี และน าคะแนน
ความดีมาแลกอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563  

โดยส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 

ครูเทียมใจ  
ครูสุภาพรรณ 

ครูพิลัย 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน   20,000   บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - กิจกรรมขยะ ยิ่งแยก ยิ่ง
ได้ 

- - - 5,000 - - -  

2 - กิจกรรมธนาคารแห่งความด ี - - - 4,000 - - -  
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ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

3 - กิจกรรมจิตอาสา ท า
ความดีด้วยหัวใจ 

- - - 5,000 - - -  

4 - กิจกรรมจัดระเบียบการ
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

- - 2,00
0 

- - - -  

5 - กิจกรรมมารยาทไทย 
งามท้ังกายใจ 

- - - 2,000 - - -  

6 - กิจกรรมดูแลความ
เรียบร้อยเครื่องแบบ การ
แต่งกาย (ผม เล็บ) 

- - - 2,000 - - -  

รวม - - 2,000 18,000 - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
 เชิงปริมาณ 
- ร้อยละนักเรียนมีการพัฒนาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
75 

 
- การประเมิน   

 
- แบบประเมินคุณักษณะอัน
พึงประสงค์ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติท่ีดี  และ
ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียน
ลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว 

โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 

 ประเมิน  สังเกต  
สอบถาม สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน  แบบสังเกต  
แบบสอบถาม   
แบบสัมภาษณ์ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   10.2 ลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 

 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                 ( นายอุทิศ พ้ืนงาม ) 

 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์ ) 
              หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย ) 

        หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายภูวนารถ   จนัทาพูน ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
        



๒๑๕ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการขับขี่ปลอดภัย 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
          ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี 
       มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 3  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้น       
                                                        พ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวุฒิ  ทาแกง 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าแดง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 440 คน มีข้าราชการครูจ้านวน 20 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน มีการจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับความร่วมมือจากห้างหุ้นส่วนพรชัยแม่สายจ้ากัด ส่งวิทยากร
และสื่อ อุปกรณ์ ในการอบรมมาให้ความรู้เกี่ยวกับขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกปี ใน
ปีการศึกษา 2562 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยทุกคน 
เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวินัยจราจรและเป็นผู้ใช้รถได้อย่างปลอดภัย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และ
พรบ.จราจร 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน และขับขี่อย่างปลอดภัย 
 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ    
 3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และพรบ.จราจร 
 3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีการใช้รถและขับขี่อย่างปลอดภัย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ   
 3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และพรบ.จราจร 
 3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการใช้รถและขับขี่อย่างปลอดภัย 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน สามารถใช้รถใช้ถนน 
ขับข่ีไดอ้ย่างปลอดภัย 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมชี้แจงวิธีการด้าเนินการ
และวางแผนการด้าเนินงาน 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 

 

นายวรวุฒิ ทางแกง  
และคณะ 

 

2 ขั้นด้าเนินการ (D) 
- ด้าเนินการอบรม 

กรกฎาคม 2563 นายวรวุฒิ ทางแกง  
และคณะ 

3 นิเทศ ก้ากับติดตามทุกกิจกรรม (C) มีนาคม 2564 นายวรวุฒิ ทางแกง  
และคณะ 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นายวรวุฒิ ทางแกง  
และคณะ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ้านวน 4,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จ้างเหมาประกอบ
อาห า ร กล า ง วั น แล ะ
อาหารว่างนักเรียน 

- - 4,000 - - - -  

รวม - - 4,000 - - - -  

หมายเหตุ  งบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และพรบ.
จราจร 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีการใช้รถและขับขี่อย่างปลอดภัย 

 
80 

 
 
 

80 

 
- การทดสอบ 
 
 
 
- การสังเกต 
 

 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
- สถิติการเจ็บป่วยและ
การเบิกค่าประกัน
อุบัติเหตุ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และพรบ.จราจร 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการใช้รถ
และขับขี่อย่างปลอดภัย 

  
- การทดสอบ 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบทดสอบ 
 
 
- สถิติการเจ็บป่วยและ
การเบิกค่าประกัน
อุบัติเหตุ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และพรบ.จราจร 
 10.2 นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้รถ ใช้ถนน ขับข่ีไดอ้ย่างปลอดภัย 
 10.3 อุบัติเหตุจากการขับขี่ของนักเรียนลดลง 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                              (นายวรวุฒิ ทาแกง) 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                           หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
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                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                       ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการขับข่ีปลอดภัย 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. - จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่างนักเรียน 

- - 4,000 

รวม 4,000 
 
**หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชือ่โครงการ : โครงการแนะแนว 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที ่1, 5 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ และจัดการ
  ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                      
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่1, 5 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ และ  
 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                      
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
 คุณภาพได้มาตรฐานและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน :  บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   (   ) โครงการใหม่     ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางเทียมใจ   ผิวเหลือง 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  กรกฎาคม  2563 -  เมษายน  2564 

**************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล              

งานแนะแนว เป็นงานหนึ่งในโรงเรียนที่มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยมีเป้าหมายส าคัญในการป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคม
ปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
การศึกษาและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด างชีวิต กระบวนการคิด 
และพฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างมาก 

โรงเรียนบ้านป่าแดงได้ด าเนินการพัฒนางานแนะแนวอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีภาระงานหลาย
อย่างที่จะต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก เพ่ือให้งานแนะแนวในโรงเรียนมีกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบจึงจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบุคคลและหน่วยงานอ่ืนๆทั้งภายในและและภายนอก
โรงเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยยึดหลักขอบข่ายงานแนะแนว 
3 ด้าน คือการจัดบริการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว และการประสานกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งงานแต่ละด้านมีภารกิจตามลักษณะงาน ซึ่งล้วนเชื่อมโยงและเก่ียวพันกันอย่างกลมกลืน 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพงานแนะแนวในโรงเรียนเพ่ือจะเป็นพลังส าคัญในการ
พัฒนานักเรียนให้เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้จึงต้อง
จัดให้มีโครงการแนะแนวขึ้นมา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ 5 ด้าน (บริการศึกษารวบรวม

ข้อมูลนักเรียน, บริการสนเทศ,บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามประเมินผล)  
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 2.2   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 2.3    เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มีชีวิตที่ดี  มีความสุข  ความส าเร็จ 

        

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 -  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านป่าแดงได้ใช้บริการแนะแนว 100 % 
 -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนวในคาบแนะแนว 
 -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 43 คนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ 
 -  นักเรียนแต่ละห้องเรียนจ านวน 1 คน ได้รับคัดเลือกนักเรียนดีศรีห้องเรียน และ
ประธานสภานักเรียน ได้รับรางวัลเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
      -  นักเรียนได้รู้จักตนเองทั้งด้านการปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปัญญา 
 -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการประกอบอาชีพใน

อนาคต เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 -  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ

ในการด ารงชีวิตเพ่ือรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่างๆได้อย่างปลอดภัย 
 -  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ และมีความภาคภูมิใจในการเป็นคนดีของสังคมและ

เห็นคุณค่าทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 

4. เป้าหมาย 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับบริการแนะ
แนวครบทั้ง 5 ด้าน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จนสามารถพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ มีชีวิตที่ดี  มีความสุข  ความส าเร็จ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
 กรกฎาคม  2563 -  เมษายน  2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการจัดบริการแนะแนว 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ก าหนดกิจกรรม 
-จัดบริการศึกษารวบรวมข้อมูล 
-จัดบริการสนเทศ 
-จัดบริการให้การปรึกษา 
-จัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
-จัดบริการติดตามผล 

 
กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
 

นางเทียมใจ  ผวิเหลือง 

 



 

 

๒๒๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 3.ด าเนินงานตามกิจกรรม 
4.นิเทศก ากับ ติดตามประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 

 
กรกฎาคม 2563 - 
เมษายน  2564 

 
นางเทียมใจ  ผวิเหลือง 

2 กิจกรรมแนะแนว 
1.ศึกษาและก าหนดกิจกรรมแนะแนว
ทุกระดับชั้น 
2.ด าเนินกิจกรรม 
3.นิเทศก ากับ ติดตามประเมินผล 
4.สรุปรายงานผล 
 

 
กรกฎาคม 2563  
 
กรกฎาคม  2563 -   
เมษายน  2564 

นางเทียมใจ ผวิเหลือง 

3 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.จัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรอง
นักเรียน 
3.ประสานช่วยเหลือครูประจ าชั้นใน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัด
กรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
ป้องกันและแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4.นิเทศก ากับ ติดตามประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 

 

กรกฎาคม  2563 
 
 
สิงหาคม  2563 
 
 
 
กันยายน 2563 – 
เมษายน  2564 

นายอุทิศ พื้นงาม 

นายสมเกียรติ สาคร 

นายกรสมรรถ จันทร์ใส 

นางสาวสุภาพรรณ   
ยวนมาลัย 

นางพิมพวรรณ         
รวมจิตต์ 
นางสาวธิดา 

วงแสงรัศมี 
นางเทียมใจ ผวิเหลือง       

4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูระดับ
มัธยมศึกษา 
2.น านักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงาน 
3.ประเมินผล 
4.สรุป รายงานผล 

 
 
 
พฤศจิกายน  2563 

นางเทียมใจ ผวิเหลือง 

5 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนดี 
1.ครูประจ าชั้นคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ จ านวน 1 คน 
2.มอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัล 
3.สรุป รายงาน 

 
 เมษายน  2564 

นางเทียมใจ ผวิเหลือง 

 

7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน   20,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 



 

 

๒๒๓ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 จัดบริการแนะแนว    500     
2 กิจกรรมแนะแนว    1,000     
3 ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
   5.000     

4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้   10,000      
5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ

นักเรียนดี 
    3,500   ของ

รางวัล 
รวม   10,000 6,500 3,500    

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตาม
ช่วงวัย 
 
2.นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.นักเรียนสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติดได้ 
4.นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับการศึกษาต่อตาม
ความสนใจ  ความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง  
5.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความ
สนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง
และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
100 

 
 
 

100 
 

100 
 

95 
 
 

90 
 

 

 
-ประเมินผลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
-สังเกต 
-สอบถาม 

 
-ใบงาน 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนรู้จักตนเองด้านการปรับตัว สังคม 
อารมณ์และสติปัญญาได้เป็นอย่างดี 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ  

 
95 

 
95 

 

 
-ประเมินผลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
-สังเกต 
-สอบถาม 

 
-ใบงาน 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 



 

 

๒๒๔ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการด ารงชีวิตและปลอดภัยจากปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ 
3.นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืน 
4.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ให้บริการแนะแนวให้เป็นไปได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

 
 

100 
 

80 

  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
    10.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงทุกคนสามารถใช้บริการแนะแนวได้อย่างทั่วถึง 
    10.2 นักเรียนมีทักษะชีวิตและด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
    10.3 นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางเทียมใจ   ผิวเหลือง) 

 
 
 

                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 
               หัวหน้างานบริหารวิชาการ  

 
 
 

                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายภวูนารถ จันทาพูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 



 

 

๒๒๕ 
 

ชื่อโครงการ :  พัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
         ประเด็นพิจารณา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                               อยา่งมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                            มีมาตรฐานและลดการเลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่4 : สร้างโอกาสในการในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                                   มีมาตรฐานและลดการเลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ 
                                                            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : กลุ่มแผนงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : ( √ ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์ นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ  
                             นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : กรกฎาคม  - พฤศจิกายน 2563 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส้าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
อ้านวยความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้   ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค้าตอบ 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้   ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค้าตอบและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท้างาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน   การปฏิบัติจริง โดย
สถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัด
บรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

หอ้งสมุดโรงเรียนบ้านป่าแดง จึงได้ด้าเนินการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน  เพ่ือ
เป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดเม่ือ
มีการปรับปรุง พัฒนา จัดบรรยากาศและด้าเนินกิจกรรมต่างๆที่อ้านวยความสะดวกต่อการใช้บริการ
ของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ส้าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 



 

 

๒๒๖ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3 เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน และชุมชน 
   

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 70  

3.2 เชิงคุณภาพ  
      ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด 

มีนิสัยรักการอ่าน 
  

4. เป้าหมาย 
 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
นักเรียนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ระยะเวลา กรกฎาคม – พฤศจิกายน ปี2563 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (P) 
-   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-   ประชุม / วางแผนการ
ด้าเนินการ 
 

มิถุนายน 2563 นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

นางสาวเพ็ญพร  
สุดประเสริฐ 

นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 
2 ขั้นด าเนินการ (D) 

-   ออกแบบชั้นวางหนังสือ และโต๊ะ
ส้าหรับอ่านหนังสือ 
-   จัดท้าชั้นวางหนังสือ และโต๊ะ
ส้าหรับอ่านหนังสือ 

กรกฎาคม 2563 นายวันอาสา ใจภิภักด์ 
นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

นางสาวเพ็ญพร  
สุดประเสริฐ 

นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 
3 การนิเทศ ก ากับติดตาม (C) พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรรณิการ์ 

พิพิทธภัณฑ์ 

นางสาวเพ็ญพร  
สุดประเสริฐ 

นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 
 



 

 

๒๒๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

นางสาวเพ็ญพร  
สุดประเสริฐ 

นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ้านวน 45,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1. ชั้นวางหนังสือ 
-  จ้านวน 20 ตัว ตัว
ละ 1,300 บาท 

  26,000      

2. โต๊ะส้าหรับอ่านหนังสือ 
-  จ้านวน 8 ตัว ตัวละ 
600 บาท 

  4,800      

3. เครื่องอ่านบาร์โค้ด    3,000     
4 อุปกรณ์ใช้สอยใน

ห้องสมุด 
   4,200     

5 โต๊ะคอมพิวเตอร์    3,000     
6 อะไหล่คอมพิวเตอร์    4,000     

รวม   30,800 14,200     
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

  เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง      

 
ร้อยละ70 

 

- บันทึกการใช้บริการห้องสมุด - แบบบันทึกการใช้บริการ
ห้อสมุด 

เชิงคุณภาพ 
    -  ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ของผู้เรียน ผู้เรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่าน 

 

 

- 
- ประเมิน - แบบประเมินการใช้

ห้องสมุด 



 

 

๒๒๘ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มีนิสัย
รักการอ่าน 
               
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                    หวัหน้างานบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                          หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ :  โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 7  : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมี            
                                                        สว่นร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวุฒิ ทาแกง 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม  2563  -  เมษายน  2564 

**************************************************************  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูดธ ารงรักษา 
และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคลากร งานวางแผนอัตรา งานวินัยครู การส่งเสริมสวัสดิการครู และ
ประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ที่จะท าให้โรงเรียน ประสบ 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้ 
บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุและ
อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในฝ่ายบริหารงานบุคคลและสนับสนุนงานของฝ่ายบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างาน  และการใช้ข้อมูลร่วมกัน การ
จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะท าให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูล
สารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
 2.2 เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
 3.1.2 บุคลากรของโรงเรียนบ้านป่าแดงมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลของงานสารสนเทศ
ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 3.2.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการน าไปใช้ 
  

4. เป้าหมาย 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านป่าแดงมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนา
ระบบงาน การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการ
น าไปใช้ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
  พฤษภาคม  2563  -  เมษายน  2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (P) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 63 

 
นายวรวุฒิ ทาแกง 

2 ขั้นด าเนินการ(D) 
1. จดัซ้ือ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
3. นิเทศภายในครู 

 
กรกฎาคม 63 – 

เมษายน 64 

 
นายวรวุฒิ ทาแกง 

3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) มีนาคม 2564 นายวรวุฒิ ทาแกง 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 64 นายวรวุฒิ ทาแกง 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
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8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 2,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จัดท าแบบฟอร์ม 
บอร์ดสารสนเทศ 

- - 2,000 - - - -  

รวม - - 2,000 - - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงปริมาณ 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรของโรงเรียนบ้านป่าแดงมีความ
พึงพอใจในการรับข้อมูลของงานสารสนเทศ
ในระดับดี  

 
80 

 
 

80 
 
 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูล
สารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน การ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการ
น าไปใช้ 

  
- ประเมินความพึง
พอใจ 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การด าเนินงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
มีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม  
 10.2 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 



๒๓๒ 

 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                           (นายวรวุฒิ ทาแกง) 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นายวรวุฒิ ทาแกง) 
                       หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ   
                         (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายภูวนารถ จนัทาพูน) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. - จัดท าแบบฟอร์ม บอร์ดสารสนเทศ - - 2,000 
รวม 2,000 

 



 

 

๒๓๔ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ประเด็นพิจารณา : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ 6  : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่ง
   การเรียนรู้สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ : (√ ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวุฒิ ทาแกง 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล              

การพัฒนาครูไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพควบคู่ไป
กับการเป็น ครูผู้มีจิตวิญญาณครู มีคุณธรรมและจรรยาบรรณครู ทักษะส าคัญยิ่งของครูยุคใหม่ เพ่ือ
สร้างเด็กยุคเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้อยู่รอดได้อย่างดีและมี
ความสุข คือ ครูต้องมีสมรรถนะ ส าคัญ 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ คู่การวิจัย และด้านการสร้างบรรยากาศเชิงบวก ในชั้นเรียน  

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านป่าแดงที่ผ่านมา จะพบว่า ครูยัง
ขาดสมรรถนะ ดังกล่าว ถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานที่มีโครงการพัฒนาแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถ
พัฒนาได้ทั่วถึงและต่อเนื่อง ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านป่าแดงจึงได้จัดท าโครงการ พัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษ ที่ 21ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพครู
อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ได้อย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะครูทางด้านการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  
 2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น     
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  



 

 

๒๓๕ 
 

 3.1.1 พัฒนาทักษะครูทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับ 
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 27 คน 

3.1.2 พัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 27 คน    

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ครูได้รับการพัฒนาทักษะครูทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.2.2 ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

4. เป้าหมาย 
 ครูโรงเรียนบ้านป่าแดงที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี และมีทักษะในการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญของก าลังคนในศตวรรษที่ 21 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการและ
วางแผนการด าเนินงาน 

 
กรกฎาคม 2563 

 
 

 

นายวรวุฒ ิ

2 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล  
- ด าเนินการจัดอบรม 

 
กรกฎาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 

 

นายวรวุฒ ิ

นายสมเกียรติ 

3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) กุมภาพันธ์ 2564 นายวรวุฒ ิ

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นายวรวุฒ ิ
 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓๖ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 4,264 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 จ้างเหมาประกอบอาหาร
และอาหารว่าง 

- - 4,264 - - - -  

รวม - - 4,264 - - - -  

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาทักษะครู
ทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะครูทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
และการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
100 

 
 
 

100 

 
- การประเมินผล 
- การนิเทศติดตาม 
- การลงเวลาเข้ารับ
การพัฒนา 
 

 
- แบบประเมิน
โครงการ 
- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบบันทึกการลง
เวลาเข้ารับการพัฒนา 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 ครูที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ิมมากข้ึน  
 10.2 ครูที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทักษะส าคัญของก าลังคนในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมมากขึ้น  
 10.3 ครูที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะส าคัญของ
ก าลังคนผู้เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมมากขึ้น 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวรวุฒิ ทาแกง) 

 



 

 

๒๓๗ 
 

 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                             (นายวรวุฒิ ทาแกง) 
                      หวัหน้างานบริหารงานบุคคล 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๒๓๘ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     ประเด็นพิจารณา : มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 7 :เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการ            
                                                          มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มแผนงาน : งานบริหารงบประมาณและแผน 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย, นางสาวบงกชกาล  ก้างออนตา   
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

************************************************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล              
กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ

องค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตลอดจน
การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้
แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและ
ทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการ
ที่วางไว้และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านป่าแดงจึงจัดให้มีโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  
ของโรงเรียนขึ้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน จากบุคลากร
ภายใน ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้ทุกส่วนงาน ได้น าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 28 คน เป็นเวลา 2 วัน 

3.1.2  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 เล่ม      
3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจ สามารถจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 3.2.2 โรงเรียนบ้านป่าแดงมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการจัดการศึกษาและใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
งานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและตอบสนอง ครอบคลุมต่อนโยบายและกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย 
 โรงเรียนบ้านป่าแดงมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
การจัดการศึกษาและใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และงาน
ต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและตอบสนอง ครอบคลุมต่อนโยบายและกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน(Plan) 
- เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้ง
คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

มีนาคม 25๖3 นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย 
นางสาวบงกชกาล ก้างออนตา 

 
 
 



 

 

๒๔๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
25๖3 ของโรงเรียน   
- จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 25๖3 

มีนาคม 25๖3 - 
เมษายน 25๖3 

 

คณะกรรมการงาน
แผนงาน 

3. ขั้นตรวจสอบ(Check) 
- ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖3 

พฤษภาคม 25๖3 – 
เมษายน 2564 

นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย 
นางสาวบงกชกาล ก้างออนตา 

4. ขั้นประเมินผลและรายงาน(Action) 
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 

เมษายน 25๖4 นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย 
นางสาวบงกชกาล ก้างออนตา 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 1,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการ  3  เล่ม 

- - 500 - - - -  

2 - จัดท ารายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- - 500 - - - -  

3 - จัดท าผลการด าเนินงาน
ตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- - 500 - - - -  

รวม - - 1,500 - - - -  

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
  เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ และ
ความเข้าใจ สามารถจัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาได้ 
   2. ร้อยละของแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 
80 

 
 
 
 

100 

 
- การลงเวลาเข้าประชุม 
 
 
 
 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 
- บัญชีลงเวลาการเข้า
ประชุม 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี

เชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจ สามารถ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาได้ 
   2. โรงเรียนบ้านป่าแดงมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นเครื่องมือใน
การบริหารการจัดการศึกษาและใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการของแต่ละฝ่าย  แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนให้
เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะ เบี ยบและตอบสนอง 
ครอบคลุมต่อนโยบายและกลยุทธ์ ของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
- การรายงานโครงการ
ต่างๆ 
 
- การรายงานโครงการ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 

 
- แบบรายงาน
โครงการต่างๆ 
 
- แบบรายงาน
โครงการต่างๆ 
 
 
 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 บุคลากรภายในสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 10.2 ทุกส่วนงานในโรงเรียน ได้น าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                     หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 



 

 

๒๔๒ 
 

 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวน
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

1. ค่าจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ   - 3 เลม่ 500 
2. ค่าจัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- - 

500 
3. ค่าจัดท าผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี - - 500 

รวม 1,500 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
                  คุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณา : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
                         อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 :  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 7 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมี 
        ส่วนรว่มในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มแผนงาน : งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ: พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดาเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็น
คนดี  มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพอาคาร
ห้องเรียนบางส่วนขาดแคลน ช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  อาคารและห้องเรียนมีไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา   จึงควรสร้างซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากที่สุด เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียนถือว่ามี
ความส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
           ปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ ์และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหา
ประสบการณ์ในวันหนึ่ง ๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ในการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่ เป็นพิษ เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม 
อาคารเรียน ให้พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน            
 2.2 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 
 



๒๔๕ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกเก่ียวกับ วัสดุอุปกรณ์ การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม 
อาคารเรียน ให้พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 80 
 3.1.2 ปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้เรียน  ร้อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม 
อาคารเรียน ให้พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน 
 3.2.2 ปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 

4. เป้าหมาย 
 โรงเรียนบ้านป่าแดงมีอาคาร สถานที่ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน ปลอดภัยต่อผู้เรียน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2563 

 
 

 

นายวิระวัฒน์ โชติพงษ ์

2 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท าความ
สะอาด 
- พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม 

 
กรกฎาคม 2563 – 

เมษายน 2564 
 

นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์ 

3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) มีนาคม 2564 นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์ 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 30,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
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 8.1  ระยะที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563   
       (1 กรกฎาคม  2563 – 31  พฤศจิกายน  2563) 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท า
ความสะอาด 

- - - 7,500 - - -  

รวม - - - 7,500 - - -  

 
8.2  ระยะที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  
     (1 ธันวาคม  2563 – 30  เมษายน  2564) 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท า
ความสะอาด 

   7,500     

2 จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมตั้งพ้ืน  

   5,000     

3 พัฒนาห้องเรียน และ 
สิ่งแวดล้อม 

   10,000     

รวม    22,500     

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้ วัสดุอุปกรณ์ ใน
การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม 
อาคารเรียน เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
- สามารถจัดปรับปรุงห้องเรียนให้
เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอนและเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียน   

 
80 

 
 
 

80 

 
- ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้/ส ารวจ
ความพึงพอใจ 
- รายงานผลการ
พัฒนาปรับปรุง 
ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

 
- แผนปฏิบัติงาน/แบบ
ส ารวจ 
 
 
-รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 



๒๔๗ 
 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงคุณภาพ 
- อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ 
การท าความสะอาดห้องน้ า  ห้องส้ วม 
อาคารเรียน ให้พอเพียงกับความต้องการ
ของผู้เรียน 
- ปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 

  
- ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้/ส ารวจ
ความพึงพอใจ 
- รายงานผลการ
พัฒนาปรับปรุง 
ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

 
- แผนปฏิบัติงาน/แบบ
ส ารวจ 
 
 
-รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 มี วัสดุอุปกรณ์ การท าความสะอาด ห้องน้ า ห้องส้วม ให้พอเพียงกับความต้องการ 
10.2 มีห้องเรียนครบตามความต้องการ เหมาะสม  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน  

 
 
 
 
ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 

                        (นายวิระวัฒน์   โชติพงษ์) 
 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว) 
                          หวัหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
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         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

ระยะที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 (1 กรกฎาคม  2563 – 31  พฤศจิกายน  
2563 
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท าความสะอาด  
ล าดับที่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 น้ ายาล้างห้องน้ า 12 280 3,360 
2 ไม้กวาดทางมะพร้าว 50 40 2,000 
3 ไม้กวาดดอกหญ้า 34 50 1,700 
4 แปรงขัดห้องน้ า 20 22 440 

รวม 7,500 
หมายเหตุ  ราคานี้เป็นราคาประมาณการ  ขึ้นอยู่กับราคาปัจจุบัน  และงบประมาณขอถัวจ่ายทุก
รายการ 

 
รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
ระยะที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 (1 ธันวาคม  2563 – 30  เมษายน  2564) 
3. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท าความสะอาด 
ล าดับที่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 น้ ายาล้างห้องน้ า 12 280 3,360 
2 ไม้กวาดทางมะพร้าว 50 40 2,000 
3 ไม้กวาดดอกหญ้า 34 50 1,700 
4 แปรงขัดห้องน้ า 20 22 440 

รวม 7,500 
 
4. กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา ห้องเรียนต่างๆ สิ่งแวดล้อม 
ล าดับที่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน  2 2,500 5,000 
2 ปรับปรุง พัฒนา ห้องเรียนต่างๆ   10,000 

รวม 15,000 
หมายเหตุ  ราคานี้เป็นราคาประมาณการ  ขึ้นอยู่กับราคาปัจจุบัน  และงบประมาณขอถัวจ่ายทุก
รายการ 
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ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

       และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณมาตรฐาน  

   และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๓  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น 
 พ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารทั่วไป (งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะช้าง) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต  ศรีนันตา 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งส้าคัญยิ่ง เพราะการรับประทานอาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอมีคุณค่าทางโภชนาการนั้นจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง มีภูมิ
ต้านทานต่อโรค เมื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมจะส่งผลให้พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของ
ร่างกายและจิตใจของนักเรียนดีขึ้นด้วย ท้าให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดง ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน
และขาดแคลน  ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออาหารกลางวันที่มีประโยชน์และคุณค่ารับประทาน   ท้าให้
นักเรียนมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์    ทางโรงเรียนจึงจัดท้าโครงการส่งเสริมโภชนาการใน
โรงเรียนขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
อาหารกลางวันให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

 2.2 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 2.3 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
 2.4 ฝึกให้มีระเบียบวินัย มารยาท และการช่วยเหลือผู้อ่ืนในการรับประทานอาหารกลางวัน 
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3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนบ้านป่าแดง ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ             

3.2.1  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
3.2.2  นักเรียนยากจนขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3.2.3  นักเรียนมีระเบียบวินัยมารยาทและการช่วยเหลือผู้อ่ืนในการรับประทานอาหาร

กลางวัน  
3.2.4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ 
3.2.5  การประกอบอาหารของโรงเรียนได้รับการควบคุมดูแลความสะอาดสุขลักษณะ        

 

4. เป้าหมาย 
4.๑  นักเรียน ร้อยละ ๙๐ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 
 4.2  นักเรียนยากจนขาดแคลน ร้อยละ ๙๐ ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 
 4.3  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ๘๐ มีระเบียบวินัยมารยาทและการช่วยเหลือผู้อื่นในการ

รับประทานอาหารกลางวัน  
 4.4  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ๘๐ มีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ 
 4.5  การประกอบอาหารของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้รับการควบคุมดูแลความสะอาด

สุขลักษณะ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 

2 
 
 
 

3 
4 
5 

วางแผน  ( P ) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ประชุมวางแผน 
การด้าเนินการตามโครงการ ( D ) 

- จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ 
- ส้ารวจข้อมูลนักเรียนที่ใช้บริการ

อาหารกลางวัน 
ด้าเนินการบริการอาหารกลางวัน 
นิเทศ  ก้ากับ ติดตาม  (C) 
สรุปและรายงานผล ( A ) 

 
 
 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
นายพลกฤต  ศรีนันตา 
 
 
 
 



 

 

๒๕๒ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ้านวน   1,184,000    บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 อาหารกลางวันนักเรียน
อนุบาล 2-ประถมศึกษา
ปี่ที่ 6 จ านวนนักเรียน  
296 คน จ านวน 200 
วัน วันละ 20 บาท 

  1,184,000      

รวม   1,184,000      
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงปริมาณ    
นักเรียนบ้านป่าแดง ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา 100 ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

เชิงคุณภาพ    
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและ
มีคุณค่าทางโภชนาการ 

90 ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

นักเรียนยากจนขาดแคลนได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

90 ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

นักเรียนมีระเบียบวินัยมารยาทและการช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการรับประทานอาหารกลางวัน 

80 สังเกต แบบสังเกต 

นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่ ออาหารกลางวันที่
โรงเรียนจัดให้ 

80 สอบถาม แบบสอบถาม 

การประกอบอาหารของโรง เ รี ยนได้ รั บการ
ควบคุมดูแลความสะอาดสุขลักษณะ 

80 ประเมิน แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
๑๐.๑ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
๑๐.๒ นักเรียนยากจนที่ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๑๐.๓ นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
๑๐.๔ นักเรียนมีระเบียบวินัย มารยาท และการช่วยเหลือผู้อื่นในการรับประทานอาหาร

กลางวัน 
 
 



 

 

๒๕๓ 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายพลกฤต  ศรีนันตา) 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว) 
                          หวัหน้างานบริหารทั่วไป 
 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ   
                                  (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                          หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕๔ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการอนามัยโรงเรียน 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

       และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณมาตรฐาน  

   และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๓  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น 
 พ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ, นายทนงศักดิ์  นวลสะแล,  
                             นางสาวสุภาพรรณ   ยวนมาลัย และนางสาวอัจฉรา  ค้าดี 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 2563 

**************************************************************   
1. หลักการและเหตุผล              

การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา   เป็นสิ่งที่จะต้องด้าเนินการควบคู่กันไป   การพัฒนา
เด็กและเยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  นับตั้งแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น   ซึ่งจะต้องมีการ
ประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย   ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมี
หน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เป็นปัจจัยส้าคัญใน
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า   การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียน   การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

โรงเรียนบ้านป่าแดง ตระหนักและให้ความส้าคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้
จัดท้าโครงการอนามัยโรงเรียนขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง
รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันโรคและ
ภัยอันตรายใกล้ตัวต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้  นักเรียนสามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
 



 

 

๒๕๕ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักควบคุมและป้องกันตนเองให้มคีวามปลอดภัยจากโรค 
และการป้องกันโรคต่าง ๆ 
          2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสุขภาพบริการอนามัยในโรงเรียนและรับวัคซีนตามที่ก้าหนด 
          2.3 เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
       

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
          3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักควบคุมและป้องกันตนเองให้มีความ  
ปลอดภัยจากโรคและการป้องกันโรคต่าง ๆ 
          3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 96 ได้ตรวจสุขภาพบริการอนามัยในโรงเรียนและรับวัคซีนตาม 
ที่ก้าหนด 
          3.1.3  บุคลากรในโรงเรียน และผู้เรียน ร้อยและ 90  เข้าใช้บริการห้องพยาบาลใน 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
          3.2 เชิงคุณภาพ  
          3.2.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักควบคุมและป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยจาก
โรคและการป้องกันโรคต่าง ๆ 
          3.2.2  ผู้เรียนได้ตรวจสุขภาพบริการอนามัยในโรงเรียนและรับวัคซีนตามที่ก้าหนด 
          3.2.3  ห้องพยาบาลพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 

4. เป้าหมาย 
         ห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านป่าแดงพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน   ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ รู้จักการควบคุมและป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยจากโรคและภัยอันตรายใกล้
ตัวต่างๆและสามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
  5.1 ระยะที่ 1…….1 กรกฎาคม 2563  -  ตุลาคม  2563....... 
                    5.2 ระยะที่ 2.........1 พฤศจิกายน  2563  - เมษายน  2564....... 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) 

ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผน
งานแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้าเนินงานโครงการอนามัย
โรงเรียน  

มีนาคม   2563 คณะครูทุกคน 

 
 



 

 

๒๕๖ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการ (D) 

กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน 
ตลอดปี นางสาวอ้อยทิพย์ 

นายทนงศักดิ์ 
นางสาวสุภาพรรณ 

นางสาวอัจฉรา 
กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 
-  กิจกรรมรณรงค์เพ่ือสุขภาพ  
(ไข้เลือดออก,โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 (COVIC19),วันงดสูบ
บุหรี่โลก,หมอกควันPM.2.5  
การแปรงฟัน ฯลฯ) 

ตลอดปี นางสาวอ้อยทิพย์ 
นายทนงศักดิ์ 

นางสาวสุภาพรรณ 
นางสาวอัจฉรา 

และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมบริการอนามัยในโรงเรียน 
- การตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4 - 
6 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
นักเรียน ป.5 - 6 ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
- การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
นักเรียน ป.1 (การทดสอบสายตา,
การทดสอบการได้ยิน โดยครู
ประจ้าชั้น) 
- การตรวจสุขาภาพช่องปาก
นักเรียน ป.1 - 6 โดยครูประจ้าชั้น 
- การให้วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน 
(MMR), BCG,DTP,OPV(นักเรียนที่
ไม่เคยได้รับใน ป.1) นักเรียนป.1 
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- การให้วัคซีน DT กระตุ้น 
นักเรียนชั้นป.6 โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
- การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ส้าหรับนักเรียนที่มปีัญหาสุขภาพ (ห้อง
พยาบาล) 
- การจัดบริการรักษาพยาบาลนักเรียน
เจ็บป่วยเกินขอบเขตและส่งต่อเพือ่การ
รักษา 

ตลอดปี นางสาวอ้อยทิพย์ 
นายทนงศักดิ์ 

นางสาวสุภาพรรณ 
นางสาวอัจฉรา   

และคณะครูทุกคน 



 

 

๒๕๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) เมษายน 2564 นางสาวอ้อยทิพย์ 

นายทนงศักดิ์ 
นางสาวสุภาพรรณ 

นางสาวอัจฉรา  
4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นางสาวอ้อยทิพย์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ้านวน  18,736  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 กิจกรรมบริการ 
อนามัยโรงเรียน   

   18,736       

รวม    18,736       
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8.1 ระยะที่ 1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563   
                ( กรกฎาคม 2563  -  ตุลาคม  2563) 
 

รายการ เงินงบประมาณ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม 

ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์   11,236 11,236 
รวม    11,236 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕๘ 
 

8.2 ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  
               ( พฤศจิกายน  2563  - เมษายน  2564) 
 

รายการ เงินงบประมาณ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม 

ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์   7,500 7,500 
รวม    7,500 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  เชิงปริมาณ 

-  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความรู้ความเข้าใจ 
รู้จักควบคุมและป้องกันตนเองให้มีความ 
ปลอดภัยจากโรคและการป้องกันโรคต่าง ๆ 
-  ผู้เรียนร้อยละ 96 ได้ตรวจสุขภาพบริการ
อนามัยในโรงเรียนและรับวัคซีนตามที่ก้าหน ด 
-  บุคลากรในโรงเรียน และผู้เรียน ร้อยละ 
90  เข้าใช้บริการห้องพยาบาลในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 
ร้อยละ  90   
 
 
รอ้ยละ 96 
 
ร้อยละ 90 

 
- สอบถามและตรวจสอบ 
 
 
- ตรวจสอบ 
 
- สอบถามและตรวจสอบ 

 
- แบบสอบถามและ
แบบประเมิน 
 
- แบบบันทึก 
 
- แบบสอบถาม 
- สมุดเข้าใช้บริการ
ห้องพยาบาล 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักควบคุมและ

ป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยจากโรค 
และการป้องกนัโรคต่าง ๆ 
-  ผู้เรียนได้ตรวจสุขภาพบริการอนามัยใน
โรงเรียนและรับวัคซีนตามที่ก้าหนด 
-  ห้องพยาบาลพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
 

 
ร้อยละ  90   
 
 
ร้อยละ 96 
 
ร้อยละ 90 

 
- สอบถามและตรวจสอบ 
 
 
- ตรวจสอบ 
 
- สอบถามและตรวจสอบ 

 
- แบบสอบถามและ
แบบประเมิน 
 
- แบบบันทึก 
 
- แบบสอบถาม 
- สมุดเข้าใช้บริการ
ห้องพยาบาล 

 

 
 
 
 



 

 

๒๕๙ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
            ห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านป่าแดงพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน   
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการควบคุมและป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยจากโรคและภัย
อันตรายใกล้ตัวต่างๆและสามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง
รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ สามารถน้าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้   
 
 
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ) 
 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว) 
                      หวัหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 
    

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายภวูนารถ จันทาพูน) 
                      ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 



 

 

๒๖๐ 
 

รายละเอียดวัสดุและเวชภัณฑ์ 
โครงการอนามัยโรงเรียน 

ระยะที่ ๑ ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563   
( กรกฎาคม 2563  -  ตุลาคม  2563) 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. หน้ากากอนามัย (กล่อง 50 ชิ้น) 500 10 5,000 
2. พลาสเตอร์ปิดแผล 90 4 360 
3. ยาธาตุน้้าขาวตรากระต่ายบิน 35 7 245 
4. ยา MIRACID (โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน) 50 7 350 
5. ยาบรรเทาปวดลดไข้ไทลินอล 500 mg. 

กล่อง 20 แผง 240 2 480 
6. เซทริิซิน (แก้แพ้) 20 20 400 
7. ส้าลีก้าน ห่อ 100 ก้าน 45 6 270 
8. ส้าลีกอ้นตรารถพยาบาล ขนาด 450 กรัม 161 1 161 
9. เทปใสพันแผล ½ นิ้ว 5 หลา (ม้วน) 25 10 250 

10. ผ้าก็อชพับ  3*3 10 ชิ้น/กล่อง 80 5 400 
11 แอมโมเนีย 15 มล. 15 6 90 
12 เบทาดีน 15 CC 35 6 210 
13 น้้าเกลือล้างแผล 100 ml.12 ขวด 480 1 480 
14 แอลกอฮอล์ล้างแผลขนาด 60 ml. 55 8 440 
15 แอลกอฮอล์เจลขนาด 450 ml.(3ขวด) 300 7 2,100 

รวม    (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 11,236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๒๖๑ 
 

รายละเอียดวัสดุและเวชภัณฑ์ 
โครงการอนามัยโรงเรียน 

ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  
               ( พฤศจิกายน  2563  - เมษายน  2564) 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. หน้ากากอนามัย (กล่อง 50 ชิ้น) 500 7 3,500 
2. พลาสเตอร์ปิดแผล 80 4 320 
3. ยาธาตุน้้าขาวตรากระต่ายบิน 35 6 210 
4. ยา MIRACID (โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน) 50 5 250 
5. ยาบรรเทาปวดลดไข้ไทลินอล 500 mg. 

กล่อง 20 แผง 240 2 480 
6. เซทริิซิน (แก้แพ้) 20 20 400 
 ส้าลีก้าน ห่อ 100 ก้าน 45 6 270 

7. เทปใสพันแผล ½ นิ้ว 5 หลา (ม้วน) 25 10 250 
8. ผ้าก็อชพับ  3*3 10 ชิ้น/กล่อง 80 5 400 
9. แอมโมเนีย 15 มล. 15 6 90 

10. เบทาดีน 15 CC 35 6 210 
11. น้้าเกลือล้างแผล 100 ml.12 ขวด 480 1 480 
12 แอลกอฮอล์ล้างแผลขนาด 60 ml. 55 10 550 
13 ยาแก้ไอ(ยาเม็ด) 15 6 90 

รวม    (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 7,500 
 

 
 



๒๖๒ 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจการนักเรียน 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 2  : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมขีด  
  ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 4  : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ 
  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายอุทิศ  พ้ืนงาม, นายพลกฤต  ศรีนันตา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

************************************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกจากการเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชาเรียนแล้วทาง
โรงเรียนยังต้องมีการปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฝึกฝนทักษะเสริมศักยภาพในด้าน
ต่างๆแก่นักเรียน ให้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมกิจการนักเรียน” ให้มีกิจกรรมหลากหลายให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและกล้าแสดงออก  มีส่วนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
พัฒนาสังคม มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ในสังคมประชาธิปไตย อันจะท าให้นักเรียนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศ 
 กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ที่เน้นการปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของชาติและภูมิใจใน
ความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรม
วันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพ่ือให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออกและแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบ
นักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือและทางโรงเรียน
และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกันโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

 



๒๖๓ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ทุกครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของวันส าคัญนั้นๆ ให้แก่นักเรียน 
      3.2.2 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
      3.2.3 ครูนักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพ่ิมมากข้ึน 
 

4. เป้าหมาย 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มองเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ และชุมขนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ(P) 16 พ.ค. 2563 บุคลากรทุกคน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 16 พ.ค. 2563 ผู้บริหาร 
2 ด าเนินการตามกิจกรรม(D) ปีการศึกษา 2563 ครูยุทธศาสตร์ 

ครูกรสมรรก 
ครูอัมภา 
ครูพลกฤต 
ครูอุทิศ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   
กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์งานกีฬา   
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมประชาธิปไตย   

3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) 11 มีนาคม 2563 นายอุทิศ พ้ืนงาม, 
นายพลกฤต ศรีนัน
ตา 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) 15 มีนาคม 2563 นายอุทิศ พ้ืนงาม, 
นายพลกฤต ศรีนัน
ตา 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 30,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ ์

ค่า
ที่ดิน 

1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(ตกแต่งเวที,ของรางวัล) 

- - - 2,000 - - -  

2 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(เทียนพรรษา,ตกแต่งเทียน) 

- -  3,000 - - -  

3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(ตกแต่งเวที,ของรางวัล
,ขนม) 

   3,000     

4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์(จัด
ซ่อมเครื่องเสียง
ประชาสัมพันธ์) 

   10,000     

5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(จ้าง
เหมาท าอาหาร,บายศรี,เข็ม
กลัด) 

   5,000     

6 กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์งาน
กีฬา(ตกแต่งขบวน,ตกแต่ง
อัฒจันทร์) 

   3,000     

7 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(ตกแต่งเวที,แต่งเต็นท์,เช่า
เต๊นท์ 

   2,000     



๒๖๕ 

 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

8 กิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน (เลิอกตั้ง
ประธาน,กิจกรรมท า
ความสะอาด) 

   2,000     

รวม - -  30,000 - - -  

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 
2. นักเรียนเห็น
ความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัน
ส าคัญต่างๆ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ประเพณี
ขนบธรรมเนียมต่างๆของ
ชาติ 

80 1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต 
3. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบประเมิน
โครงการ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 10.2 นักเรียนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 10.3 นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
 
   
 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
           ( นายอุทิศ  พื้นงาม ) 
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    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว ) 
                  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย ) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายภูวนารถ  จนัทาพูน ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ : สํงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย(เรียนฟรี 15 ปี) 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย:  
      มาตรฐานเพื่อการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

มาตรฐานที่…2      ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 2  ด๎าน รํางกาย    
มาตรฐานที่…4,5      ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 4,5 ด๎าน อารมณ์ จิตใจ   

 มาตรฐานที่…6,7,8  ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 6,7,8 ด๎านสังคม    
มาตรฐานที…่9,10,11,12 ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 9,10,11,12 ด๎าน สติปัญญา 

      มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :  
 มาตรฐานที่…1..    ตัวบํงชี้ที่…1,2,3,4.. ด๎านรํางกาย ,อารมณ์ – จิตใจ,สังคม, สติปัญญา 
 มาตรฐานที่…2..    ตัวบํงชี้ที่…4,5,6....  ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่…3..    ตัวบํงชี้ที่…1,2,3....  ด๎านการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4 : สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
                                     และความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3: การเพ่ิมโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าถึงบริการ การศึกษา 

      ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ : โครงการตํอเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : 1. นางสมพร     อุทรักษ์ 
     2. นายยุทธศาสตร์อุทรักษ์ 
     3. นาง มะลิสา  จันต๏ะดา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 

   30 พฤศจิกายน 2564 ) 
     ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1 ธันวาคม 2563 – 
      30 เมษายน 2564 ) 
 
******************************************************************************************* 
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1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยไมํเพียงแตํจะมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎และศักยภาพ

ส าหรับเด็กแล๎ว  ยังได๎มุํงเน๎นการสํงเสริมเด็กให๎มีสุนทรีภาพด๎านศิลปะ มีโอกาส สังเกตสืบ ค๎น ทดลอง 
แก๎ปัญหาด๎วยตนเองผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีความกตัญญูกตเวทีปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่นับถือการกลํอมเกลาจิตใจเด็กให๎เกิดความตระหนักถึงการรํวมกันรักษาสิ่งแวดล๎อมสํงเสริม
ให๎เด็กมีทักษะทางภาษา  รู๎จักเคารพ เทิดทูนตํอสถาบันที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญ การ-จัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยไมํเพียงแตํจะ
มุํงเน๎นพัฒนาการเรียนรู๎และศักยภาพส าหรับเด็กแล๎ว  ยังได๎มุํงเน๎นสํงเสริมให๎เด็กเรียนรู๎จากภายนอก
สถานที่และแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

ดังนั้น จึงเห็นได๎วําการจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมด๎านสุนทรียภาพ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
มีทักษะทางภาษา  ทักษะทางเทคโนโลยี มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล๎อมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กและพัฒนาความรู๎ความสามารถของเด็กให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานที่ก าหนดเสริมสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์น า
ทักษะตําง ๆ ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริมและตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กในชํวง 

       วัย 4-5 ปี  
2.2  เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมในทุก 
       ด๎านโดยผลิต จัดหา ใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมและเพียงพอกับความ 
       ต๎องการ 
2.3  เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับเนื้อหา  
        ที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.4  เพ่ือให๎เด็กมีโอกาสแสดงออกซ่ึงความรักความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของผู๎ให๎ 
       ก าเนิด คุณงามความดตีลอดจนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 2.5  เพ่ือให๎เด็กได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านคือ  ด๎านรํางกาย, อารมณ์ - จิตใจ  
       สังคมและสติปัญญา  

 2.6  เพ่ือให๎เด็กได๎รับการปลูกฝังสํงเสริมให๎มีคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน การเรียนรู๎ที่จะรวํมกันใน 
                   สังคม ด ารงไว๎ซึ่งพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือตามวัย  

2.7 เพ่ือให๎เด็กได๎รับการสํงเสริม ปลูกฝังให๎มีลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ  
2.8 เพ่ือให๎เด็กได๎รับการสํงเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

           2.9  มีกิจกรรมที่หลากหลาย สํงเสริมให๎การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กมีประสิทธิภาพ 
       มากขึ้นโดยใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการหลายรูปแบบเด็กเกิดความสนุกสนานในการ 
       เรียนรู ๎
 



๒๖๙ 
 

 2.10  เพ่ือให๎เด็กได๎รับการสํงเสริมและเตรียมความพร๎อมให๎มีทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสาร 
         สนเทศ(ICT) 
2.11  เพ่ือให๎เด็กได๎รับการสํงเสริมให๎มีทักษะทางภาษาและเตรียมความพร๎อมในการเรียนระดับชั้น 
          ที่สูงขึ้น 

 2.12  เพ่ือจัดกิจกรรมเรียนรู๎จากสื่อของจริงผํานประสบการณ์ตรง ส ารวจสืบค๎น เรียนรู๎ ด๎วย 
         ตนเองโดยยึดหลักการบูรณาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและน าทักษะตําง ๆไปใช๎ 
         ในชีวิตประจ าวัน 
2.13  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู๎ที่ไมํจ ากัดแตํในห๎องเรียนซึมซับเห็นคุณคําของธรรมชาติ 
         สิ่งแวดล๎อม    

 2.14 เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ ผู๎ปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด 
                   การศึกษา 
 

3.ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 เด็กผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ75 ในมาตรฐานที่2,4, 
         5,6,7,8 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560    
3.1.2 เด็กผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 70ในมาตรฐานที่ 9,10, 
         11,12 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560    

  3.1.3 เด็กผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75 ตามมาตรฐานที่1  
          ตัวบํงชี้ที่1,2,3 และผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 70 ใน 
          ตัวบํงชี้ที่ 4 ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  3.1.4 สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผํานเกณฑ์การประเมินระดับดี 
         ตามมาตรฐานที่ 2ตัวบํงชี้ที่ 4,5,6 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3 ของ 
         มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 3.1.5 เด็กร๎อยละ 75  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 3.1.6 เด็กร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริมและตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู๎ของ 
เด็กในชํวงวัย 4-5 ปี  

3.2.2  พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุม 
          ในทุกด๎านโดยผลิต จัดหา ใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมและ 
          เพียงพอกับความต๎องการ 
3.2.3 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับเนื้อหา  

ที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.2.4   เด็กแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของผู๎ให๎ก าเนิด  

คุณงามความดีตลอดจนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ 
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  3.2.5   เด็กได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านคือ  ด๎านรํางกาย, อารมณ์ - จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา  

  3.2.6   เด็กได๎รับการปลูกฝังสํงเสริมให๎มีคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน การเรียนรู๎ที่จะรํวมกัน 
          ในสังคม ด ารงไว๎ซึ่งพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 

ตามวัย  
 3.2.7   เด็กได๎รับการสํงเสริม ปลูกฝังให๎มีลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ  

 3.2.8   เด็กได๎รับการสํงเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
             3.2.9   มีกิจกรรมที่หลากหลาย สํงเสริมให๎การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กมี 

ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการหลายรูปแบบเด็ก 
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู๎ 

  3.2.10 เด็กได๎รับการสํงเสริมและเตรียมความพร๎อมให๎มีทักษะทางด๎านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ(ICT) 

3.2.8  เด็กได๎รับการสํงเสริมให๎มีทักษะทางภาษาและเตรียมความพร๎อมในการเรียน 
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

  3.2.9  จัดกิจกรรมเรียนรู๎จากสื่อของจริงผํานประสบการณ์ตรง ส ารวจสืบค๎น เรียนรู๎  
ด๎วยตนเองโดยยึดหลักการบูรณาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและน า 
ทักษะตําง ๆไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

3.2.10 เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู๎ที่ไมํจ ากัดแตํในห๎องเรียนซึมซับเห็นคุณคําของ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม    

  3.2.11 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ ผู๎ปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด 
การศึกษา 

4. เป้าหมาย 
 4.1  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริมและตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กในชํวง 

       วัย 4-5 ปี  
4.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึนและครอบคลุมในทุกด๎าน 

                 โดยผลิต จัดหา ใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมและเพียงพอกับความต๎องการ 
4.3  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว๎ใน 
        หลักสูตรสถานศึกษา 

 4.4  เด็กมีโอกาสแสดงออกซ่ึงความรักความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของผู๎ให๎ก าเนิด 
       คุณงามความดีตลอดจนการแสดงออกถึงความจงรักภักดตีํอสถาบันพระมหากษัตริย ์
4.5 เด็กได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านคือ  ด๎านรํางกาย, อารมณ์ – จิตใจ, สังคม 

และสติปัญญา 
 4.6  เด็กได๎รับการปลูกฝังสํงเสริมให๎มีคุณธรรมจรยิธรรมพ้ืนฐาน การเรียนรู๎ที่จะรวํมกันในสังคม 
                   ด ารงไว๎ซึ่งพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือตามวัย  

4.7   เด็กได๎รับการสํงเสริม ปลูกฝังให๎มีลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ  
4.8   เด็กได๎รับการสํงเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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           4.9  มีกิจกรรมที่หลากหลาย สํงเสริมให๎การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กมีประสิทธิภาพ 
       มากขึ้นโดยใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการหลายรูปแบบเด็กเกิดความสนุกสนานในการ 
       เรียนรู ๎
4.10 เด็กได๎รับการสํงเสริมและเตรียมความพร๎อมให๎มีทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (ICT) 
4.11 เด็กได๎รับการสํงเสริมให๎มีทักษะทางภาษาและเตรียมความพร๎อมในการเรียนระดับชั้น 
         ทีสู่งขึ้น 

 4.12  จัดกิจกรรมเรียนรู๎จากสื่อของจริงผํานประสบการณ์ตรง ส ารวจสืบค๎น เรียนรู๎ ด๎วยตนเอง 
         โดยยึดหลักการบูรณาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและน าทักษะตําง ๆไปใช๎ในชีวิต 
         ประจ าวัน 
4.13  เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู๎ที่ไมํจ ากัดแตํในห๎องเรียนซึมซับเห็นคุณคําของธรรมชาติ 
         สิ่งแวดล๎อม    

 4.14  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ ผู๎ปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด 
                   การศึกษา 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5.1 ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม 2563 –7 ตุลาคม 2563) 
 5.2 ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (31 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1 ประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง วางแผน/ 

การปฏิบัติงาน (P) 
17 มี.ค.- 30 มี.ค.63 
 

 
 

คณะครูปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ (P) 23 มิ.ย. 63 

3 กิจกรรมลูกรักกราบตักแมํ (D) 
- จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมลูกรัก 
   กราบตักแมํครั้งที่ 10 
- เด็กรํวมกันจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
  พระนางเจ๎าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถฯ 
- เด็กรํวมกันจัดท าการ์ดและเขียนข๎อความ   
  แทนใจมอบการ์ดให๎แมํ 

10 - 11 ส.ค. 63 
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(ตํอ) 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
4 กิจกรรมเข๎าคํายศิลป์สร๎างสรรค์(D) 

- จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมเข๎าคําย 
  ศิลป์สร๎างสรรค์ครั้งที่ 10 
- เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆประกอบด๎วย 
- กิจกรรมการวาดภาพ เชํน การวาดภาพ 
  ด๎วยสีไม๎  สีเทียน  สีน้ า 
        - กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
        - กิจกรรมการฉีก ตัด ปะ 
        - กิจกรรมการเป่าสีและพิมพ์ภาพ 
        - กิจกรรมการประดิษฐ์ของเลํน 
        - กิจกรรมการพับกระดาษ 
        - กิจกรรมการระบายสีปูนปลาสเตอร์  

 
20 ส.ค.- 20 ต.ค. 63 

 

คณะครูปฐมวัย 

5 กิจกรรมอุบาสกอุบาสิกาแก๎ว  (D) 
- จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมอุบาสก  
   อุบาสิกาแก๎ว 
- เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆประกอบด๎วย 
- รํวมกิจกรรมในขบวนแหเํทียนเข๎าพรรษา 
- การสวดมนต์ไหว๎พระ 
    - การท าสมาธิ 
    - การเวียนเทียน  
    - การบ าเพ็ญประโยชน์ 

20 ส.ค.- 20 ก.ย. 63 
 
 

6 กิจกรรมเข๎าคํายสนุกคิดพิชิตวิทย์ - คณิตย์  (D) 
- จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมเข๎าคําย 
  สนุกคิดพิชิตวิทย์ – คณิตครั้งที่ 9 
- เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆประกอบด๎วย  
- สนุกกับกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
- สนุกกับการประดิษฐ์ของเลํนทางวิทยาศาสตร์ 
- สนุกกับกิจกรรมการใช๎ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
  ในการแก๎ไขปัญหา 
- สนุกกับเกม สื่อการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ 

20 ก.ค.- 31 ต.ค. 63 
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(ตํอ) 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
7 กิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม (D) 

- จัดหาวัสดุในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเรารักษ ์
   สิ่งแวดล๎อม 
- เด็กปลูกและดูแลต๎นไม๎รํวมกันรักษาสภาพแวดล๎อม 
  ให๎นําอยูํ  เป็นการฝึกความรับผิดชอบรู๎หน๎าที่  
  มีจิตส านึกท่ีดีงาม 
- เด็กเรียนรู๎วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิจ 
  พอเพียงแสดงออกซึ่งคุณงามความดีและความ 
  จงรักภักดี ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 

20ก.ค.63 -28 ก.พ. 64 
 

 
 
 
 
 

คณะครูปฐมวัย 

8 กิจกรรมลูกเสือน๎อยวัยอนุบาล(D) 
- จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
  น๎อยวัยอนุบาล ครั้งที่ 10  
- เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆประกอบด๎วย 
- กิจกรรมระเบียบแถวพ้ืนฐาน 
- กิจกรรมเดินทางไกลส ารวจเส๎นทางและ 
  สังเกตธรรมชาติรอบตัว 
- การเรียนรู๎เกี่ยวกับวิธีดูแลป้องกันตนเอง 
  จากอันตรายใกล๎ตัว เชํน  
       - การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
       - การป้องกันตนเองจากสัตว์มีพิษ 
       - การป้องกันตนเองจากพืชมีพิษ 
       - การระมัดระวังและป้องกันตนเองจาก 
         อุบัติเหตุอุบัติภัยตํางๆ 

2 ก.พ.64 - 31 มี.ค. 64 
 

9 กิจกรรมทัศนศึกษา (D) 
- ศึกษาสถานที่และก าหนดการไปทัศน 
  ศึกษายังสถานที่ตํางๆ 
- เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ 
  ที่ก าหนด 

1 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 
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(ตํอ) 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
10 กิจกรรมภาษาแสนสนุก(D) 

- จัดหาสื่อเกี่ยวกับภาษา เกม ที่หลากหลาย  
  ทั้งด๎านภาษาและรูปแบบเพ่ือสํงเสริมการ 
  เรียนรู๎ทางภาษาส าหรับเด็ก 
- เด็กใช๎สื่อเกี่ยวกับภาษา เกม โดยผํานกิจกรรม 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
  ให๎สอดคล๎องกับพัฒนาการและธรรมชาติใน 
  การเรียนรู๎ของเด็ก  เชํน การเลํนเกมทางภาษา  
  การเปิดเลําเรื่องและดูภาพการสนทนาพูดคุย 
  เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษา 
  ตํางประเทศ การแสดงบทบาทสมมติ สนุกกับ 
  ตัวอักษรและภาษา เป็นต๎นโดยจัดตํอเนื่องจน 
  สิ้นสุดปีการศึกษา 

20ก.ค.63 - 31 มี.ค.64 คณะครูปฐมวัย 

11 กิจกรรมการเรียนรู๎ ICT (D) 
- เด็กเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยีข๎อมูล สารสนเทศ 
  ขั้นพ้ืนฐานโดยจัดตํอเนื่องจนสิ้นสุดปีการศึกษา 

10 ก.ค.63-30 เม.ย.64 นายสมเกียรติ  สาคร 

12 นิเทศ ก ากับติดตาม  (C) (ระยะที่ 1)  
15 ส.ค. – 30ต.ค.63 
(ระยะที่ 2)  
6 ธ.ค. 63- 31 มี.ค.64 

คณะผู๎บริหาร 

13 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย(A) 

(ระยะที่ 1)  
1 ก.ค. – 31ต.ค.63 

(ระยะที่ 2)  
6 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค.64 

คณะผู๎บริหาร 
คณะครูปฐมวัย 

 

7. สถานที่ด าเนินการ   
- โรงเรียนบ๎านป่าแดง 
- แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ(งบเรียนฟรีฯ) 
 คิดจากจ านวนเด็ก 65 คน 
 ยอดท่ีได๎รับจัดสรร 27,950 บาท หักให๎กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ ICT 3,000 บาท 
คงเหลือ 24,950 บาท แบํงเป็น 



๒๗๕ 
 

 เงินงบประมาณปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 1 จ านวน      20,950 บาท 
 เงินงบประมาณปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2 จ านวน       4,000    บาท 
 รวมเงินงบประมาณเรียนฟรี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 24,950บาท (สองหมื่นสี่พันเก๎า
ร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมลูกรักกราบตักแมํ - - 2,000 2,000 
2 กิจกรรมเข๎าคํายศิลป์สร๎างสรรค์ - - 4,900 4,900 
3 กิจกรรมอุบาสกอุบาสิกาแก๎ว - - 1,250 1,250 
4 กิจกรรมเข๎าคํายสนุกคิดพิชิตวิทย์–คณิตย์ - - 4,900 4,900 
5 กิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม - - 4,900 4,900 
6 กิจกรรมลูกเสือน๎อยวัยอนุบาล - - 1,000 1,000 
7 กิจกรรมทัศนศึกษา - 3,000 - 3,000 
8 กิจกรรมภาษาแสนสนุก - 3,000 - 3,000 

รวม - 6,000 18,950 24,950 
 
หมายเหตุ ทั้งนีง้บประมาณสามรถถัวเฉลี่ยจํายได๎ 
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8. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 เด็กผํานเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75  
ในมาตรฐานที่2,4,5,6,7,8ของ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช  2560 
6.1.2 เด็กผํานเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา  
ร๎อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 
9,10,11,12 ของมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560 

-  
- เด็กผํานเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 
75 ในมาตรฐานที่2,4,5, 
6,7,8 ของมาตรฐานหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 
- เด็กผํานเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
70 ในมาตรฐานที่ 9,10, 
11,12 ของมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560  

        
       - ประเมินคุณภาพ 
- ผู๎เรียนตามมาตรฐาน 
- การเรียนรู๎หลักสูตร 

  การศึกษาปฐมวัย 
  พุทธศักราช  2560 

-  
- - สมุดบันทกึพัฒนาการ 
-   เด็ก 

 

6.1.3 เด็กผํานเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 
ตามมาตรฐานที ่1 ตัวบํงชี้ที ่
1,2,3 และผํานเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมํน๎อยกวําร๎อยละ70 ใน
ตัวบํงชี้ที่4 ของมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
 
 

6.1.4 สถานศึกษามีคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยผําน
เกณฑ์การประเมินระดับดีตาม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 4,5,6 
และมาตรฐานที่ 3  ตัวบํงชี้ที่
1,2,3ของมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

- เด็กผํานเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
75 ตามมาตรฐานที ่1 ตัว
บํงชี้ที่ 1,2,3 และผํานเกณฑ์
การประเมินระดับดีไมํน๎อย
กวําร๎อยละ70 ในตัวบํงชี้ที่4 
ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- สถานศึกษามีคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยผําน
เกณฑ์การประเมินระดับดี
ตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 
4,5,6 และมาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ที่1,2,3ของมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน 

- -ประเมินคุณภาพ 
-  ผู๎เรียนและสถานศึกษา  
-  ตามมาตรฐานเพื่อ 
-  การประกันคุณภาพ  
-  ภายในสถานศึกษา 
-   

 

- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา 
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(ตํอ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1.5  เด็กร๎อยละ 75 มีความ  
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
6.1.6 เด็กร๎อยละ 80 เข๎ารํวม
กิจกรรม 
 

- เด็กร๎อยละ 75 มีความพึง 
  พอใจในการจัดกิจกรรม 
- เด็กร๎อยละ 80 เข๎ารํวม 
  กิจกรรม 
 

- ประเมินความพึง 
  พอใจในการจัด 
  กิจกรรม 
- ประเมินการเข๎า 
  รํวมกิจกรรม 
 

- แบบประเมินความพึง 
  พอใจในการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินการเข๎า 
  รํวมกิจกรรม 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทุกกิจกรรม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 จัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่สํงเสริมและตอบสนอง
ธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็ก
ในชํวงวัย 4-5 ปี  
 
6.2.2 พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและ
ครอบคลุมในทุกด๎านโดยผลิต 
จัดหา ใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่
หลากหลายเหมาะสมและ
เพียงพอกับความต๎องการ 
6.2.3 เพ่ือเป็นการสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎อง
กับเนื้อหา ที่ก าหนดไว๎ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
- เด็กได๎รับจัดประสบการณ์ 
  การเรียนรู๎ที่สํงเสริมและ 
  ตอบสนองธรรมชาติการ 
  เรียนรู๎ของเด็กในชํวงวัย  
  4-5 ปี  
- พัฒนาการจัดประสบการณ์ 
  การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพ 
  มากขึ้นและครอบคลุมใน 
  ทุกด๎านโดยผลิต จัดหา ใช๎ 
  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทีห่ลาก 
  หลายเหมาะสมและ 
  เพียงพอกับความต๎องการ 
- สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
  ทางการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
  สอดคล๎องกับเนื้อหาที่ 
  ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
  สถานศึกษา 

 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถาน 
  ศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทุกกิจกรรม 
 

 
 - สังเกตการรํวมกิจกรรม 

        - ประเมินคุณภาพ 
-  ผู๎เรียนตามมาตรฐาน 
-  การเรียนรู๎หลักสูตร 
-  การศึกษาปฐมวัย  
-  พุทธศักราช  2560 
       -  ประเมินคุณภาพ 
           ผู๎เรียนและสถานศึกษา 
-  ตามมาตรฐานเพื่อ

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 

 6.2.4 เด็กได๎รับการสํงเสริมให๎
มีทักษะทางภาษาและเตรียม
ความพร๎อมในการเรียนระดับชั้น
ที่สูงขึ้น 

- เด็กได๎รับการสํงเสริมให๎มี 
  ทักษะทางภาษาและเตรียม 
  ความพร๎อมในการเรียน 
  ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ภาษาแสนสนุก 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการประเมิน 
  ทักษะทางภาษา 

- สังเกตการรํวมกิจกรรม 
- สังเกตการตั้งใจฟัง  
  การรํวมสนทนาตอบ 
  ค าถาม  
- ประเมินทักษะทาง 
   ภาษา 
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 (ตํอ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 6.2.5 เด็กได๎รับการสํงเสริมและ
เตรียมความพร๎อมให๎มีทักษะ
ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) 

- เด็กได๎รับการสํงเสริมและ 
  เตรียมความพร๎อมให๎มี 
  ทักษะทางด๎านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (ICT) 

- รายงานผลการจัด 
  กิจกรรม (ICT) 

- สังเกตการรํวมกิจกรรม 
 

6.2.6 เด็กมีโอกาสได๎แสดง 
ออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวที 
ระลึกถึงพระคุณของผู๎ให๎ก าเนิด
คุณงามความดี  ความจงรักภักดี
ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6.2.7 เด็กได๎รับการปลูกฝัง
สํงเสริมให๎มีคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐานการเรียนรู๎ที่จะอยูํรวํมกัน
ในสังคม ด ารงไว๎ซึ่งพุทธศาสนา
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่นับถือตามวัย 

- เด็กมีโอกาสได๎แสดง 
  ออกซึ่งความรักความ 
  กตัญญูกตเวที ระลึกถึง 
  พระคุณของผู๎ให๎ก าเนิด 
  คุณงามความดี  ความ 
  จงรักภักดีตํอสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์ 
- เด็กได๎รับการปลูกฝัง 
  สํงเสริมให๎มีคุณธรรม 
  จริยธรรมพ้ืนฐานการ 
   เรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกันใน 
  สังคม ด ารงไว๎ซึ่งพุทธ 
  ศาสนาประพฤติปฏิบัติ 
  ตนตามหลักศาสนาที่นับ 
  ถือตามวัย 

- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- แบบประเมินคุณธรรม  
  จริยธรรม 
- รายงานผลการ 
  ประเมินคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ลูกรักกราบตักแมํ 
  กิจกรรมลูกเสือ 
  น๎อยวัยอนุบาล 
  กิจกรรมจิตอาสา 
  เรารักษ์สิ่งแวดล๎อม 

- สังเกตการรํวมกิจกรรม 
       - ประเมินคุณภาพผู๎ 
- เรียนตามมาตรฐาน 
- การเรียนรู๎หลักสูตร 
- การศึกษาปฐมวัย 
- พุทธศักราช  2560 

- ประเมินคุณภาพผู๎ 
  เรียนและสถานศึกษา 
  ตามมาตรฐานเพื่อ 
  การประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 
 

 6.2.8 เด็กได๎รับการสํงเสริม
และปลูกฝังให๎มีลักษณะนิสัย
ด๎านศิลปะ   

       - เด็กได๎รับการสํงเสริม 
         และปลูกฝังให๎มีลักษณะ
นิสัย   นิสัยด๎านศิลปะ   

- สังเกตการรํวม 
  กิจกรรม 

       - ประเมินคุณภาพ 
         ผู๎เรยีนตามมาตรฐาน 
         การเรียนรู๎หลักสูตร 
- การศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช  
2560 

       - ประเมินคุณภาพ 
         ผู๎เรียนและสถานศึกษา 
         ตามมาตรฐานเพื่อ 
         การประกันคุณภาพ 
         ภายในสถานศึกษา 

- แฟ้มสะสมผลงาน 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถาน 
   ศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  เข๎าคํายศิลป์สร๎าง 
  สรรค์ 
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 (ตํอ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.2.9 เด็กได๎รับการสํงเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

       - เด็กได๎รับการสํงเสริมและ 
         พัฒนาทักษะกระบวนการ 
         ทางวิทยาศาสตร์และ 
         คณิตศาสตร์ 

- สังเกตการรํวม 
  กิจกรรม 

       - ประเมินคุณภาพ 
         ผู๎เรียนตามมาตรฐาน 
         การเรียนรู๎หลักสูตร 
          การศึกษาปฐมวัย 
         พุทธศักราช  2560   
       - ประเมินคุณภาพ 
         ผู๎เรียนและสถานศึกษา 
         ตามมาตรฐานเพื่อ 
         การประกันคุณภาพ 
         ภายในสถานศึกษา 

- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถาน 
   ศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
 ผลการจัดกิจกรรม 
 เข๎าคํายสนุกคิดพิชิต 
 วิทย์-คณิตย์ 

6.2.10 มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพ่ือสํงเสริมให๎การจัดประสบการณ ์
การเรียนรู๎ส าหรบัเด็กมีประสิทธภิาพ 
มากขึ้นโดยใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และวิธีการหลายรูปแบบเด็กเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู๎ 

- มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
  สํงเสริมให๎การจัดประ 
  สบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับ 
  เด็กมีประสิทธิภาพ 

- มากขึ้นโดยใช๎สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์และวิธีการหลาย
รูปแบบเด็กเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู๎  

- สังเกตการรํวม 
  กิจกรรม 

       - ประเมินคุณภาพ 
         ผู๎เรียนตามมาตรฐาน 
         การเรียนรู๎หลักสูตร 
          การศึกษาปฐมวัย 
         พุทธศักราช  2560  
      -  ประเมินคุณภาพ 
         ผู๎เรียนและสถานศึกษา 
         ตามมาตรฐานเพื่อ 
         การประกันคุณภาพ 
         ภายในสถานศึกษา 
      -  เพ่ือการประกัน 
         คุณภาพภายใน 
         สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- บันทึกการใช๎แหลํง 
  เรียนรู๎ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถาน 
   ศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทัศนศึกษา 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทัศนศึกษา 
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(ตํอ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.2.11 เปิดโลกทัศน์ทางการ
เรียนรู๎ที่ไมํจ ากัดแตํในห๎องเรียน
ซึมซับเห็นคุณคําของ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม     

เด็กเรียนรู๎ที่ไมํจ ากัดแตํใน
ห๎องเรียนซึมซับเห็นคุณคํา
ของ ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม     

- สังเกตการรํวม
กิจกรรม 

- บันทึกการใช๎แหลํง 
   เรียนรู ๎
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ทัศนศึกษา 

6.2.12 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
เปิดโอกาสให๎ ผู๎ปกครอง ชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เปิด
โอกาสให๎ ผู๎ปกครอง ชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 

- ประเมินความพึง 
   พอใจในการจัด 
   กิจกรรม 
- ประเมินการเข๎า 
  รํวมกิจกรรม 
 

- แบบประเมินความพึง 
  พอใจในการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินการเข๎า 
  รํวมกิจกรรม 
- แบบสรุปและรายงาน 
  ผลการจัดกิจกรรม 

 
    

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ด้านปริมาณ 
  7.1.1 เด็กผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ75 ในมาตรฐานที่ 

         2,4,5,6,7,8 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560    
 7.1.2 เด็กผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 
                   9,10,11,12ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560    

  7.1.3  เด็กผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75 ตามมาตรฐานที่  
                              1 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3 และผํานเกณฑ์การประเมินระดับดีไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ70 
                                  ในตัวบํงชี้ที่4 ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  7.1.4  สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผํานเกณฑ์การประเมินระดับดี 
    ตามมาตรฐานที่ 2ตัวบํงชี้ที่ 4,5,6 และมาตรฐานที่3 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3ของ 

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
7.1.5 เด็กร๎อยละ 75  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 7.1.6เด็กร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรม 
7.2 ด้านคุณภาพ 

  7.2.1  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริมและตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู๎ของ 
เด็กในชํวงวัย 4-5 ปี  

7.2.2  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมในทุกด๎าน 
โดยผลิต จัดหา ใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอกับ 
ความต๎องการ 

7.2.3   เด็กได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎อง 
          กับเนื้อหา ที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา 
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  7.2.4  เด็กแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของผู๎ให๎ก าเนิด  
         คุณงามความดีตลอดจนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหา 
         กษัตริย์ 

  7.2.5  เด็กได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านคือ  ด๎านรํางกาย, อารมณ์ - จิตใจ  
          สังคมและสติปัญญา  

  7.2.6  เด็กได๎รับการปลูกฝังสํงเสริมให๎มีคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน การเรียนรู๎ที่จะรํวมกัน 
          ในสังคม ด ารงไว๎ซึ่งพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือตามวัย  
7.2.7  เด็กได๎รับการสํงเสริม ปลูกฝังให๎มีลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ  

 7.2.8  เด็กได๎รับการสํงเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
             7.2.9  มีกิจกรรมที่หลากหลาย สํงเสริมให๎การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับ 

          เด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการหลายรูปแบบ 
เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู๎ 

  7.2.10 เด็กได๎รับการสํงเสริมและเตรียมความพร๎อมให๎มีทักษะทางด๎านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ(ICT) 

7.2.11  เด็กได๎รับการสํงเสริมให๎มีทักษะทางภาษาและเตรียมความพร๎อมในการเรียน 
 ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

  7.2.12  จัดกิจกรรมเรียนรู๎จากสื่อของจริงผํานประสบการณ์ตรง ส ารวจสืบค๎น เรียนรู๎  
 ด๎วยตนเองโดยยึดหลักการบูรณาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและน า 
 ทักษะตําง ๆไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

7.2.13 เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู๎ที่ไมํจ ากัดแตํในห๎องเรียนซึมซับเห็นคุณคําของ 
 ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม    

7.2.14  จัดการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ ผู๎ปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด 
             การศึกษา 

 
 

ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอโครงการ 
                        (นางสมพร        อุทรักษ์) 

 
 
 
                      ลงชื่อ                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 
                       หัวหน๎างานบริหารวิชาการ 
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                      ลงชื่อ                                         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
          หัวหน๎างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
   ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   (นายภูวนารถ จนัทาพูน) 
                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านป่าแดง 
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รายละเอียดวัสดุ - อุปกรณ์ 
บัญชีแนบท้ายประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 

ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563)  
กิจกรรม ลูกรักกราบตักแมํ(งบเรียนฟรีฯ 2,000) 

ล าดับ รายการ 
ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย จ านวนเงิน 

1. ดอกมะลิติดหน๎าอก 6 165 อัน 990 
2. ฟลอรําเทป 30 หลา ม๎วนใหญํ 25 6  ม๎วน 150 
3. ลวดพันก๎านส าเร็จ เบอร์ 24  20 6  มัด 120 
4. กระดาษการ์ดท าปก 120 2  หํอ 240 
5. กระดาษโฟโตปริ้นเตอร์ 200 2  หํอ 400 
6. ริบบิ้นสีเงิน 0.5 เซนติเมตร 100 1  ม๎วน  100 

รวม 2,000 
 
กิจกรรม เข๎าคํายศิลป์สร๎างสรรค์ (งบเรียนฟรีฯ 4,900) 

ล าดับ รายการ 
ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย จ านวนเงิน 

1. ดินน้ ามันไร๎สาร กลํอง 160 กรัม Kiddy Clay 
ST-500 (ยากิยํา) 

12 8  โหล 1,152 

2. สีโปสเตอร์TOTO60CC คละสี 50 8  ขวด 400 
3. กาวลาเท็กซ์กระป๋องใหญํ 75 4  กระป๋อง 300 
4. สมุดวาดเขียน 15 65 เลํม 975 
5. พํูกัน 15 20 อัน 300 
6. กระดาษสีสองหน๎า 6 4   โหล 288 
7. กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว 135 5   อัน 675 
8. จานสี 25 5   อัน  125 
9. เชือกสีขาวเส๎นเล็ก 24 1   โหล 288 
10. ถุงกระดาษสีน้ าตาล 5 4   โหล 240 
11. กระดาษขาวบาง  6 2   โหล 144 
12. ไม๎บรรทัดพลาสติกบาง 13 1   อัน 13 

รวม 4,900 
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กิจกรรม อุบาสกอุบาสิกาแก๎ว ( งบเรียนฟรีฯ 1,250 )  

ล าดับ รายการ 
ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย จ านวนเงิน 

1. โฟมหนา 1 ซม  50 4  แผํน  200 
2. กระดาษยํนสีขาว 10 20 แผํน 200 
3. เทียนไขเส๎นผํานศูนย์กลาง 1 ซม.  3 6  โหล 216 
4. โอเอซีส 300 1  กลํอง 300 
5. กระดาษถํายเอกสารA4 80 g 500 แผํน

Double A 
145 1 รีม 145 

6. สีเทียน ซุปเปอร์จัมโบ๎ 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 55 3 กลํอง 165 
7. ปากกาเคมี 20 1 ด๎าม 20 
8. ยางลบ 4 1 ก๎อน 4 

รวม 1,250 
 

กิจกรรม เข๎าคํายสนุกคิดพิชิตวิทย์–คณิตย์ (งบเรียนฟรีฯ 4,900) 

ล าดับ รายการ 
ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย 

จ านวน
เงิน 

1. แวํนขยาย 120 6 อัน 720 
2. แก๎วน้ าขนาดความจุ 315 ML. 18 3 โหล 648 
3. กรวยกรอง 50 3 ใบ 150 
4. กระดาษกรอง 70 3 กลํอง 210 
5. ลูกโป่ง 180 1 หํอ 180 
6. น้ ายาล๎างจาน ขนาด 1500 กรัม  125 1 กระป๋อง 125 
7. ถํานไฟฉายขนาด 3 A AAA 1.5 V 28 3 แพ็ค 84 
8. เหยือกน้ าพลาสติกใส เกรด A 149 1 อัน 149 
9. ภาพตัดตํอตัวเลขนับจ านวน#605 120 2 อัน 240 
10. ภาพตัดตํอ รูปทรงเรขาคณิต # JL C049  100 2 ชุด 200 
11. บล็อกตัวเลขและจ านวนนับ 200 2 กลํอง 400 
12. เกมการศึกษา รูปรําง รูปทรง 200 2 กลํอง 400 
13. เกมการศึกษา จ านวนและตัวเลข 230 2 กลํอง 460 
14. แผํนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A 4 25 24 แผํน 600 
15. กระดาษชาร์ทขาว 12 27 แผํน 324 
16. ดินสอ  10 1  แทํง 10 

รวม 4,900 
กิจกรรม จิตอาสาเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม (งบเรียนฟรีฯ 4,900)  
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ล าดับ รายการ 
ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย 

จ านวน
เงิน 

1. ดินปลูก 35 50 ถุง  1,750 
2. Micro สปริงเกอร์ 100 Pcs 150 1   ถุง   150 
3. สาย Micro สายยางสปริงเกอร์ 25 10 เมตร   250 
4. เมล็ดพืช 120 3   ถุง 360 
5. ราวรั้วกั้น 250 4  อัน 1,000 
6. ต๎นกล๎า 120 2  ถาด 240 
7. ตุ๏กตาปูนปั้นประดับสวน 150 3  ตัว 450 
8. ขี้วัว 35 20 ถุง 700 

รวม 4,900 
 
กิจกรรม ภาษาแสนสนุก (งบเรียนฟรีฯ 3,000)  

ล าดับ รายการ 
ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย 

จ านวน
เงิน 

1. คําจ๎างท าไวนิลผังอักษร ก – ฮ และ A - Z 1,000 3 ชุด 3,000 
รวม 3,000 
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ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 
 

กิจกรรม ลูกเสือน๎อยวัยอนุบาล (งบเรียนฟรีฯ 1,000)  
 

ล าดับ รายการ 
ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย 

จ านวน
เงิน 

1. กระดาษถํายเอกสารA4 80 g 500 แผํน
Double A 

145 1 รีม 145 

2. สีเทียน ซุปเปอร์จัมโบ๎ 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 55 6 กลํอง 330 
3. ขนมปังปี๊บ 525 1 ปี๊บ 525 

รวม 1,000 
  
กิจกรรม ทัศนศึกษา (งบเรียนฟรีฯ 3,000)  
ล าดับ รายการ ราคาตํอหนํวย 

(บาท) 
จ านวนหนํวย จ านวน

เงิน 
1. คําจ๎างรถ 813 3 คัน 2,439 
2. น้ าดื่มสตาร์ ขนาด 350 ml  34 9 แพ็ค 306 
3. กระดาษทิชชูํ  110 1 แพ็ค 110 
4. กระดาษถํายเอกสารA4 80 g 500 แผํน

Double A 
145 1 รีม 145 

รวม 3,000 
 



๒๘๗ 

 

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป                   
                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป                         
                         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน       
                                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี      
                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  :  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา  
   ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :    นางสายสมร   สิรสุนทร 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  :   มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบ[วิธีการที่หลากหลายเพ่ือมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขประกอบกับการสนับสนุน
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งบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียนของรัฐตามโครงการเรียนฟรี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ                       
ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

โครงการบูรณาการวิชาการ จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยนักเรียนในโรงเรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามวัตถุประสงค์แบบบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
ท าให้เกิดการฝึกการเรียนรรู้  ทักษะกระบวนการคิด การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา ปฏิบัติจริง  และน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  รับประสบการณ์  ความรู้ที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบที่ได้

มาตรฐาน  
 2.4   เพ่ือให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้  ทักษะในการวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ 

แก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
3.1    เชิงปริมาณ 

           3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563  ร้อยละ 100 
 3.2    เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย                
  3.2.2  นักเรียนได้รับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 

3.2.3  นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในการวางแผน ออกแบบ  ปฏิบัติการ 
แก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563  นักเรียนทุกคนไดร้ับการจัดการเรียน
การสอนทางไกล (DLTV) ในสถานะการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ได้รับการทบทวนความรู้  ได้รับการประเมินผลจากส านักทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
และนักเรียนได้ร่วมวางแผน  จัดงาน  เข้าร่วมงานเปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการ 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  5.1 ระยะที่ 1  กรกฎาคม – ตุลาคม 2563 
 5.2 ระยะที่ 2   พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 
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6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการและวาง
แผนการด าเนินงาน 

มีนาคม  2563 นางสายสมร   สิรสุนทร 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมหรรษาคุณค่าตัวตน   
- ประชุม ชี้แจง  วางแผนการจัดจัดท ากิจกรรม
ให้นักเรียนชั้น ม.1-3  

พฤษภาคม  2563 คณะครู ชั้น ป.1-3 

-  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม มิถุนายน 2563 คณะครู ชั้น ป.1-3 
-  น านักเรียนด าเนินการตามกิจกรรมหรรษา
คุณค่าตัวตน 

กรกฎาคม 2563 คณะครู ชั้น ป.1-3 

-  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการเข้าฐานของ
นักเรียน  

กรกฎาคม 2563 คณะครู ชั้น ป.1-3 

กิจกรรมประเมินผลทางวิชาการ 
การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

  

-  ประชุมคณะครูเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
การจัดสอบในแต่ละครั้งและส ารวจจ านวน
นักเรียนเข้าสอบ 

มกราคม  2564 คณะครู ชั้น ป.1-3 

-  จัดเตรียมเอกสารข้อสอบและกระดาษค าตอบ
ตามท่ีส านักงานเขตฯ และกระทรวงจัดส่งมาตาม
จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2564 

ครูธิดา 
ครูอัจฉรา 
ครูสายสมร 

 
-  นักเรียนเข้าสอบตามวันเวลาที่ถูกก าหนด  กุมภาพันธ์ – เมษายน 

2564 
ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการเข้าสอบ การตรวจค าตอบ 
การกรอกข้อมูล และการประเมินผล 

มีนาคม-เมษายน 2564 ครูวิชาการ 
และคณะครูชั้น ป.1-3 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

-  ประชุมจัดท าตารางแนวทางกระบวนการใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) และ
การท าข้อสอบ 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 
2563 

ครูประจ าชั้น 

-  จัดเตรียมเอกสารการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล (DLTV)  และข้อสอบทุกรายการของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และเอกสารสรุปความรู้   
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าข้อสอบของนักเรียน 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 
2563 

ครูประจ าชั้น 

-  นักเรียนแต่ละชั้นเข้ารับการสอนทบทวนสรุป
ความรู้ตามแนวทาง กระบวนการในการท า
ข้อสอบตามตาราง  

พฤศจิกายน 2563  
– 

มีนาคม 2564 

ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการเข้ารับการสอนทบทวนของ
นักเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
มีนาคม 2564 

ครูประจ าชั้น 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมบูรณาการเปิดบ้านแสดงผลงาน   

- ประชุม ชี้แจง  วางแผนการน าเสนอผลงานเปิด
บ้านแสดงผลงาน ของนักเรียนชั้น ป.1-3 แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูประจ าชั้น 

- จัดเตรียมเอกสาร ผลงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการน าเสนอผลงาน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ครูประจ าชั้น 

-  น าเสนอผลงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนาคม-เมษายน 2564 ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการน าเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เมษายน 2564 
 

หัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 

   
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ านวน  32,600  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 



๒๙๑ 

 

 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าถ่ายเอกสารการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกล (DLTV) และ
ข้อสอบ
กระดาษค าตอบและ
เอกสารสรุปความรู้
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

17,480 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าสื่อ (DLTV) 

- - 
12,600 

- - - - 
 

3 ค่าใช้จ่ายส าหรับครูที่
ติดตามและเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในช่วงการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด 19 

- 2,520 - - - - - 

 

4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
กิจกรรมบูรณาการเปิด
บ้านแสดงผลงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

รวม 32,600  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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8.1  ระยะที ่1  ปีการศึกษา 2563 ( กรกฎาคม  2563  -  เมษายน 2564 ) 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 
กระดาษค าตอบและ
เอกสารสรุปความรู้
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
- 

 
- 

 
17,480 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับครูที่
ติดตามและเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในช่วงการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด 19 

- 2,520 - - - - - 

 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าสื่อ (DLTV) 

- - 12,600 - - - -  

รวม - - 32,600 - - - -  
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3             

ปีการศึกษา 2563   

 
ร้อยละ 
100 

  

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (DLTV) และได้เข้าร่วมกิจกรรม                           
รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย 
-  นักเรียนได้ทบทวนความรู้ก่อนเข้ารับ          
การประเมิน 
 

 
 

 
- ประเมิน 
 
- ประเมินจากผลการ
ทดสอบด้วยข้อสอบ 
 
 

 
- แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมฯ 
-  รายงานผลการทดสอบ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบ
การอ่าน ข้อสอบกลาง ข้อสอบ NTและข้อสอบ
ปลายปี   
-  นักเรียนได้ด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านแสดงผลงาน 

 
 

-  ประเมิน -  แบบประเมินกิจกรรมเปิด
บ้านแสดงผลงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (DLTV) และได้เข้าร่วมกิจกรรม 

รบัประสบการณ์  ความรู้ที่หลากหลาย 
 10.2 นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 10.3 นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้  ทักษะในการวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ แก้ไข

ปัญหา  ประยุกต์ใช้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 

 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                       ( นางสายสมร   สิรสุนทร ) 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  ( นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ ) 
                  หวัหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    ( นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย ) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
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         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายภูวนารถ จนัทาพูน ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๕ 

 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการ บูรณาการวิชาการ  

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
ระยะที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ( กรกฎาคม  2563  -  เมษายน  2564 ) 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 ค่าถ่ายเอกสาร  1 17,480 17,480 
2 ค่าใช้จ่ายส าหรับครูที่ติดตามและเยี่ยมบ้าน 1 2,520 2,520 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อ (DLTV) 1 12,600 12,600 

รวม 32,600 
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ชื่อโครงการ :  โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป 
                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 
 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
                         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน       
                                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี      
                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  :  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
  ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเพ่ือมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข   ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของรัฐตามโครงการเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 โครงการบูรณาการวิชาการ จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยนักเรียนในโรงเรียนได้พัฒนา
ตนเองตามวัตถุประสงค์แบบบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสามารถ
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ของผู้เรียน ท าให้เกิดการฝึกการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา ปฏิบัติจริง  และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบที่

ไดม้าตรฐาน  
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้  ทักษะในการวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบัติการ  

แก้ไขปัญหา  ประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ปีการศึกษา 2563  ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบPre-O-Net  และข้อสอบปลายปี   
 3.2.2  นักเรียนได้ทบทวนความรู้ก่อนเข้ารับการประเมิน 
 3.2.3  นักเรียนได้ด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 3.2.4  นักเรียนได้ศึกษาและได้เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

                           โคโรนา 2019 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ได้รับการทบทวนความรู้และได้เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ได้รับการประเมินผลจากส านักทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และนักเรียนได้ร่วม
วางแผน  จัดงาน  เข้าร่วมงานเปิดบ้านแสดงผลงาน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
 มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม  2563 นางสาวอ้อยทิพย์   
บรรดิ 

 



 

 

๒๙๘ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
 -  ประชุมคณะครูเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการการจัดสอบในแต่ละ
ครั้งและส ารวจจ านวนนักเรียนเข้า
สอบ 

มกราคม  2564 คณะครูระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 -  จัดเตรียมเอกสารข้อสอบและ
กระดาษค าตอบตามที่ส านักงาน
เขตฯ และกระทรวงจัดส่งมาตาม
จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2564 

นางสาวอ้อยทิพย์ 
บรรดิ 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 

-  นักเรียนเข้าสอบตามวันเวลาที่
ถูกก าหนด  

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2564 

ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการเข้าสอบ การ
ตรวจค าตอบ การกรอกข้อมูล และ
การประเมินผล 

มีนาคม-เมษายน 2564 ครูวิชาการ 
และคณะครู 

ระดับชั้นป.4-6 
2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

  

-  ประชุมจัดท าตารางแนวทาง 
กระบวนการในการท าข้อสอบ    
โอเน็ต 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 

2563 
ครูประจ าชั้น 

-  จัดเตรียมเอกสารข้อสอบโอเน็ต       
ปีการศึกษาที่ผ่านมา เอกสารสรุป
ความรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ท าข้อสอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 

2563 
ครูประจ ากลุ่ม     
สาระการเรียนรู้ 

-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6
เข้ารับการสอนตามแนวทาง 
กระบวนการในการท าข้อสอบ
โอเน็ตตามตาราง และเข้ากิจกรรม
ฐานก่อนการสอบ 1 วัน 

พฤศจิกายน 2563  
– 

มีนาคม 2564 

ครูประจ ากลุ่ม     
สาระการเรียนรู้ 

-  ก ากับ ติดตามการเข้าห้องเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พฤศจิกายน 2563 – 

มีนาคม 2564 
ครูประจ ากลุ่ม     
สาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 

๒๙๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
 กิจกรรมบูรณาการเปิดบ้าน

แสดงผลงาน 
  

 - ประชุม ชี้แจง  วางแผนการ
น าเสนอผลงานเปิดบ้านแสดงผล
งาน ของนักเรียนชั้นป.4-6 แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 - จัดเตรียมเอกสาร ผลงาน และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ
ผลงาน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 คณะครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-  น าเสนอผลงานในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

มีนาคม-เมษายน 2564 คณะครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-  ก ากับ ติดตามการน าเสนอ
ผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

เมษายน 2564 
 

หัวหน้าระดับชั้นป.4-6 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 

  

 -  ส ารวจจ านวนนักเรียนฝั่งดนิด า 
ประเทศพม่าในแต่ละชั้นเรียน 

พฤษภาคม 2563 ครูประจ าชั้น 
 

 -  ถ่ายเอกสาร จัดเตรียมใบความรู้
และใบงานให้กับนักเรียนฝั่งดินด า 
ประเทศพม่า 

พฤษภาคม 2563 ครูประจ าชั้น 

 - มอบเอกสารใบความรู้และใบงาน
ให้กับนักเรียนฝั่งดินด า ประเทศ
พม่า 

พฤษภาคม - เมษายน 
2564 

ครูประจ าชั้น 
 

 -  ก ากับ ติดตาม  รับส่งใบความรู้
ใบงาน  

พฤษภาคม - เมษายน 
2564 

ครูประจ าชั้น 
 

 - สรุปผลการเรียนการสอนทางไกล เมษายน 2564 
 

นางสาวอ้อยทิพย์  
บรรดิ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
 
 



 

 

๓๐๐ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
 จ านวน......... 15,200............บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ Pre-
O-Net และการสอบ
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลาง 

- - 1,500 - - - - - 

2 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ
และเอกสารสรุป
ความรู้กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 1,000 - - - - - 

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
กิจกรรมบูรณาการเปิด
บ้านแสดงผลงาน 

- - - 2,220 - - - - 

4 ค่าถ่ายเอกสาร 
จัดเตรียมใบความรู้
และใบงานให้กับ
นักเรียนฝั่งดินด า 
ประเทศพม่า 

- - 7,980 - - - - - 

5 ค่าเดินทาง (ค่าใช้จ่าย
ส าหรับครูที่ติดตาม
และเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในช่วงการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด19) 

- 2,500 - - - - - - 

รวม - 2,500 10,480 2,220 - - - - 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
 
 
 



 

 

๓๐๑ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ปีการศึกษา 2563   

 
ร้อยละ 100 

  

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย 
-  นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจาก
ข้อสอบPre-O-Net  และข้อสอบปลายปี   
-  นักเรียนได้ทบทวนความรู้ก่อนเข้ารับการ
ประเมิน 
-  นักเรียนได้ด าเนนิการและเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านแสดงผลงาน 
-  นักเรียนได้ศึกษาและไดเ้รียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 
- ประเมิน 
 
- ประเมินจากผลการ
ทดสอบด้วยข้อสอบ 
- ประเมิน 
 
-  ประเมิน 
 
-  แบบบันทึก 

 
- แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมฯ 
- รายงานผลการ
ทดสอบ 
- เอกสารสรุปความรู้ 
- แบบประเมิน
กิจกรรมเปิดบ้าน
แสดงผลงาน 
- แบบบันทึกเวลาเรียน 
- แบบบันทึกการ 
ส่งงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 10.2  นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  
 10.3  นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้  ทักษะในการวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบัติการ  

แก้ไขปัญหา  ประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 10.4  นักเรียนได้ศึกษาและได้เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๓๐๒ 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาวอ้อยทิพย์   บรรดิ) 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 

 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐๓ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป 
                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 
 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
                         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน       
                                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี      
                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  :  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
  ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเพื่อมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข   ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของรัฐตามโครงการเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 โครงการบูรณาการวิชาการ จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยนักเรียนในโรงเรียนได้พัฒนา
ตนเองตามวัตถุประสงค์แบบบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสามารถ



 

 

๓๐๔ 
 

ของผู้เรียน ท าให้เกิดการฝึกการเรียนรรู้  ทักษะกระบวนการคิด การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา ปฏิบัติจริง  และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  รับประสบการณ์  ความรู้ที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบที่

ไดม้าตรฐาน  
 2.4   เพ่ือให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในการวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ  

แก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 2.5  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน

สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563  ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรม  รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย 
 3.2.2  นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบPre-O-Net  และข้อสอบปลายปี   
 3.2.3  นักเรียนได้ทบทวนความรู้ก่อนเข้ารับการประเมิน 
 3.2.4  นักเรียนได้ด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 3.2.5  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ได้รับการทบทวนความรู้  ได้รับการประเมินผลจากส านักทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
และนักเรียนได้ร่วมวางแผน  จัดงาน  เข้าร่วมงานเปิดบ้านแสดงผลงาน  และได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  5.1 ระยะที่ 1 ……กรกฏาคม – ตุลาคม 2563…………………………………………...............……… 
 5.2 ระยะที่ 2 ……พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐๕ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม  2563 นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมหรรษาคุณค่าตัวตน   
- ประชุม ชี้แจง  วางแผนการจัด
จัดท ากิจกรรมให้นักเรียนชั้นม.1-3  

พฤษภาคม  2563 คณะครูชั้นม.1-3 

-  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกิจกรรม 

มิถุนายน 2563 คณะครูชั้นม.1-3 

-  น านักเรียนด าเนินการตาม
กิจกรรมหรรษาคุณค่าตัวตน 

กรกฎาคม 2563 คณะครูชั้นม.1-3 

-  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
เข้าฐานของนักเรียน  

กรกฎาคม 2563 คณะครูชั้นม.1-3 

กิจกรรมประเมินผลทางวิชาการ 

Pre-ONet และการสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง 

  

-  ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการการจัดสอบในแต่ละ
ครั้งและส ารวจจ านวนนักเรียนเข้า
สอบ 

มกราคม  2564 คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

-  จัดเตรียมเอกสารข้อสอบและ
กระดาษค าตอบตามที่ส านักงาน
เขตฯ และกระทรวงจัดส่งมาตาม
จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2564 

ครูกรรณิการ์  
ครูสุภาพรรณ 

-  นักเรียนเข้าสอบตามวันเวลาที่
ถูกก าหนด  

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2564 

ครูประจ าชั้น 

-  ก ากับ ติดตามการเข้าสอบ การ
ตรวจค าตอบ การกรอกข้อมูล และ
การประเมินผล 

มีนาคม-เมษายน 2564 ครูวิชาการ 
และคณะครู 

ระดับชั้นม.1-3 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐๖ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

  

-  ประชุมจัดท าตารางแนวทาง 
กระบวนการในการท าข้อสอบ    
โอเน็ต 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 

2563 
ครูประจ าชั้น 

-  จัดเตรียมเอกสารข้อสอบโอเน็ต       
ปีการศึกษาที่ผ่านมา เอกสารสรุป
ความรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ท าข้อสอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 

2563 
ครูประจ ากลุ่ม     
สาระการเรียนรู้ 

-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
เข้ารับการสอนตามแนวทาง 
กระบวนการในการท าข้อสอบ
โอเน็ตตามตาราง และเข้ากิจกรรม
ฐานก่อนการสอบ 1 วัน 

พฤศจิกายน 2563  
– 

มีนาคม 2564 

ครูประจ ากลุ่ม     
สาระการเรียนรู้ 

-  ก ากับ ติดตามการเข้าห้องเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

พฤศจิกายน 2563 – 

มีนาคม 2564 
ครูประจ ากลุ่ม     
สาระการเรียนรู้ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมบูรณาการเปิดบ้าน
แสดงผลงาน 

  

- ประชุม ชี้แจง  วางแผนการ
น าเสนอผลงานเปิดบ้านแสดงผล
งาน ของนักเรียนชั้นม.1-3 แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- จัดเตรียมเอกสาร ผลงาน และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ
ผลงาน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 คณะครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-  น าเสนอผลงานในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

มีนาคม-เมษายน 2564 คณะครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-  ก ากับ ติดตามการน าเสนอ
ผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

เมษายน 2564 
 

หัวหน้าระดับชั้นม.1-3 

 
 



 

 

๓๐๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่  1 

  

-  ประชุมเสนอแนวทางการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 

2563 
ครูประจ าชั้นและ

ครูผู้สอน 
-  คณะครูออกส ารวจความพร้อม
ในการเรียนทางไกลในสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 

พฤษภาคม 

2563 
ครูประจ าชั้นและ

ครูผู้สอน 

- คณะครูศึกษาก าหนดการสอน  
แผนการจัดการเรียนรู้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019  

พฤษภาคม 

2563 
ครูประจ าชั้นและ

ครูผู้สอน 

-คณะครูจัดเตรียมใบความรู้และใบ
งานในแตล่ะรายวิชาให้แก่นักเรียน 

พฤษภาคม 

2563 
ครูประจ าชั้นและ

ครูผู้สอน 
-แจกเอกสารใบความรู้และใบงาน
ในแต่ละรายวิชา 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

-นักเรียนเรียนการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019  ตามก าหนดการสอน
ของแต่ละรายวิชา 

  

- ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือ
ติดตามการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

- คณะครูรับส่งใบงานและตรวจ
งานนักเรียน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

 



 

 

๓๐๘ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019  ระยะที่ 2 

  

- คณะครูศึกษาก าหนดการสอน  
แผนการจัดการเรียนรู้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019   

มิถุนายน 

2563 
ครูประจ าชั้นและ

ครูผู้สอน 

-คณะครูจัดเตรียมใบความรู้และใบ
งานในแต่ละรายวิชาให้แก่นักเรียน 

มิถุนายน 

2563 
ครูประจ าชั้นและ

ครูผู้สอน 
-แจกเอกสารใบความรู้และใบงาน
ในแต่ละรายวิชา 

มิถุนายน - กรกฎาคม 
2563 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

-นักเรียนเรียนการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019  ตามก าหนดการสอน
ของแต่ละรายวิชา 

มิถุนายน  2563 –
เมษายน 2564 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

- ติดตามการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019 ระยะที่ 2 โดยผ่าน
ช่องทางที่สื่อสารที่นัดหมายกับ
นักเรียน 

มิถุนายน  2563 –
เมษายน 2564 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

- คณะครูรับส่งใบงานและตรวจ
งานนักเรียน 

มิถุนายน  2563 –
เมษายน 2564 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019 

มิถุนายน  2563 –
เมษายน 2564 

ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอน 

3 ขั้นนิเทศ ก ากับติดตาม (C)   
พฤศจิกายน 2563 

เมษายน 2564 

นางสาวกรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 

4 ขั้นสรุป ประเมินผล รายงาน (A)   
เมษายน 2564 นางสาวกรรณิการ์   



 

 

๓๐๙ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ....โรงเรียนบ้านป่าแดง..... 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน.........18,790............บาท รายละเอียดดังน้ี 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
กิจกรรมหรรษาคุณค่า
ตัวตน 

- - 4,342 2,000 
- - - 

- 

2 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ Pre-
O-Net และการสอบ
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลาง 

- - 2,500 - - - - - 

3 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ
และเอกสารสรุป
ความรู้กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 2,500 - - - - - 

4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
กิจกรรมบูรณาการเปิด
บ้านแสดงผลงาน 

- - - 4,000 - - - - 

5 ค่าถ่ายเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ติดตามและเยี่ยมบ้าน
นกัเรียนในช่วงการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรน่า 
2019 

- - 7,490 - - - - - 

รวม - - 16,832 6,000 - - - - 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้  เงินค้างจ่ายปีการศึกษา 2562 หมวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจ านวน 4,042 บาท รวมเป็นเงิน 22,832  บาท 
 
 

 



 

 

๓๑๐ 
 

8.1  ระยะที ่1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 (กรกฏาคม  2563  -   พฤศจิกายน  2563) 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
กิจกรรมหรรษาคุณค่า

ตัวตน 

- -  

4,342 2,000  - - 
- 
- 

2 ค่าพาหนะในการติด
ติดตามและเยี่ยมบ้าน

นักเรียนในช่วงการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรน่า 

2019 

- - 3,240 

- - - - 

- 

3 ค่าถ่ายเอกสารใบ
ความรู้และใบงาน

การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  

- - 4,250 

- - - - 

- 

รวม - - 11,832 2,000 - - - - 
8.2  ระยะที ่2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 (พฤศจิกายน  2563  - เมษายน  2564) 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ Pre-
O-Net และการสอบ
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลาง 

- - 2,500  - - - - 

2 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ
และเอกสารสรุป
ความรู้กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 2,500 - - - - - 

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
กิจกรรมบูรณาการเปิด
บ้านแสดงผลงาน 

- - - 4,000 - - - - 

รวม - - 5,000 4,000 - - - - 



 

 

๓๑๑ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ปีการศึกษา 2563   

 
ร้อยละ 
100 

ลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  รับ
ประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย 
-  นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจาก
ข้อสอบPre-O-Net  และข้อสอบปลายปี   
-  นักเรียนได้ทบทวนความรู้ก่อนเข้ารับการ
ประเมิน 
-  นักเรียนได้ด าเนนิการและเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านแสดงผลงาน 
 
- นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 

 
 

 
- ประเมิน 
 
- ประเมินจากผลการ
ทดสอบด้วยข้อสอบ 
 
 
-  ประเมิน 
 
 
- ประเมิน 

 
- แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมฯ 
-  รายงานผลการ
ทดสอบ 
 
 
-  แบบประเมิน
กิจกรรมเปิดบ้าน
แสดงผลงาน 
-แบบประเมินการ
จัดการเรียนการสอน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  รับประสบการณ์  ความรู้ที่หลากหลาย 
 10.2 นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 10.3 นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  
 10.4  นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้  ทักษะในการวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบัติการ  

แก้ไขปัญหา  ประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 1.05  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑๒ 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 

 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                       หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 

 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 

 



 

 

๓๑๓ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
               ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
               ประเด็นพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
                                 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่1 :จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
                                        5 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
 คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี , นางสาวอัจฉรา  ค าดี 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : เมษายน  -  กันยายน  2563 

************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล              

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีไ่ร้พรมแดน ก่อให้เกิดปัญหาจากการขาด
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมอย่างมากมาย  ซ่ึงส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าใหเ้ด็กและเยาวชนหลงผิดและขาดระเบียบวินัย อันก่อให้เกิดพฤติกรรมทีเป็น
ปัญหาต่างๆ ต่อสังคมได้ 
           คณะครูจึงเห็นความส าคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
การด ารงชีวิตในสังคมของนักเรียน จึงจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ป.1 – 3 ขึ้น เพื่อ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน อีกท้ังปลูกฝังการมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
ความสุข  ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  มีคุณธรรมจริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน 



 

 

๓๑๔ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  

 3.1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 

 3.1.2  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง   
          3.1.3  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 80 ได้รับการเสริมสร้าง 
การรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
         3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

3.2.2  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

3.2.3  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ มีความเข้าใจ ตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
        เดือนเมษายน – กันยายน  2563   
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผน (P) 
   - ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
   - ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
    -  ประชุม/วางแผน 

    -  จัดท าโครงการน าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ 

 

เมษายน 2563 
 
 
 

 
 
 

 
 

กรกฎาคม 2563 

 

นางสาวธิดา     วงแสงรัศม ี

นางสาวอัจฉรา  ค าดี 

 
 



 

 

๓๑๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2 ด าเนินการจัดกิจกรรม (D) 
     -  ประชุมร่วมกับคณะครเูพ่ือ
ชี้แจงโครงการ และมอบหมาย
ภาระงาน 

- จัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ ์ในการ 

จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม 

จริยธรรม  

   - ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

กรกฎาคม 2563 
 
 

สิงหาคม 2563 
 

 
สิงหาคม 2563 

 

คณะครูชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่1 - 3 

3 ก ากับติดตาม (C) กันยายน 2563 นางสาวธิดา     วงแสงรัศม ี

นางสาวอัจฉรา  ค าดี 
4 สรุป ประเมินผล และรายงาน (A) กันยายน 2563 นางสาวธิดา     วงแสงรัศม ี

นางสาวอัจฉรา  ค าดี 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  5,800 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1. ค่าอาหารว่าง - - 5,800 - - - -  

รวม - - 5,800 - - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป 
 

 
80 

 
 

 
- ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์  
 
 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
 
 



 

 

๓๑๖ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3  
โรงเรียนบ้านป่าแดง ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง   

 - ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3    
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับการ 
 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความ 
 ตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง 
 ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

80 
 
 

80 
 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน 
  ร่วมในกิจกรรม 
 
- สังเกตพฤติกรรมด้านการ 
  รักษาสิ่งแวดล้อม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน  
  การรักษาสิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียน
บ้านป่าแดง มีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียน
บ้านป่าแดง ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียน
บ้านป่าแดง มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ 
 
 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน 
  ร่วมในกิจกรรม 
 
- สังเกตพฤติกรรมด้านการ 
  รักษาสิ่งแวดล้อม 

- แบบประเมินคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน  
  การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
10.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
10.2  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
10.3  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

               
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี) 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                     หวัหน้างานงานบริหารวิชาการ 



 

 

๓๑๗ 
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 

         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑๘ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ข้อที่ (ประเด็นพิจารณา)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 

       คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตติกาล  ขันเงิน, นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, นายวันอาสา  ใจภิภักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโลกออนไลน์ และปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  ให้หลงผิดและขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก จนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคม
ตามมา เช่น ปัญหาการติดเกม ปัญหาการขาดมารยาท  การคบเพ่ือน เป็นต้น 

โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖    มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา 

สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ น าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ได้ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน    
 
 
 
 



 

 

๓๑๙ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๑๐๐ ร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

3.2 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๘๐ มีความรู้

ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๘๐ น า

หลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มี

คุณธรรมจริยธรรม และได้เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการน าหลักธรรมมา
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผน (P) 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-ประชุม/วางแผน 

มีนาคม 2563 น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายวันอาสา  ใจภิภักดิ ์

2 การด าเนินการ (D) 
2.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ป.๔ - ป.๖ 
      2.1.1 ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน 
      2.1.2 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้น  
ป.๔-ป.๖ โดยจัดอบรมคุณธรรม ณ อาราม
พระภิกษุณี  บ้านปางห้า จ านวน 1 วัน 

ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 

น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายวันอาสา  ใจภิภักดิ ์

3 การนิเทศก ากับติดตาม (C) พฤศจิกายน 2563 
 

น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายวันอาสา  ใจภิภักดิ ์

4 สรุปและประเมินผล (A) พฤศจิกายน 2563 
 

น.ส.รัตติกาล  ขันเงิน 

นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 
นายวันอาสา  ใจภิภักดิ ์

 

7. สถานที่ด าเนินการ  อารามภิกษุณี บ้านปางห้า 



 

 

๓๒๐ 
 

 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  11,060 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 

หมายเหตุ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดิน 

1 ค่าอาหารว่าง 1 วัน 
จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 25 
บาท  นักเรียน 118 คน 
รวมเป็นเงิน 5,900  บาท 

- - 5,900 - - - - 

 

2 ค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติม
จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 20  
บาท จ านวนนักเรียน 
118 คน รวมเป็นเงิน
2,360 บาท 

- - 2,360 - - - - 

 

3 ค่าพาหนะพานักเรียนไป 
ณ อารามภิกษุณี บ้านปาง
ห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย  จ านวน 7 คัน  
คันละ 400  บาท   
รวมเป็นเงิน  2,800 บาท 

  2,800     

 

รวม - - 11,060 - - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒๑ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

  เชิงปริมาณ 
    นักเรียนระดับชั้น ป.๔- ๖ โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 
100 

- บันทึกจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

- แบบลงทะเบียนเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้าน  
ป่าแดง มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
   2. นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้าน 
ป่าแดง น าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 
- สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
- สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
- แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมของศาสนา 
 
- แบบประเมินการน า
หลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
10.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย

คุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม 
10.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 10.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้น าหลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อ่ืน  
               

           
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสาวรัตติกาล  ขันเงิน) 
 
     
 
                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)                 
              หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 



 

 

๓๒๒ 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๓๒๓ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
               ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
               ประเด็นพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๕ : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่๑ : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๕ : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
  ได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
  มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต  ศรีนันตา 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ เป็นการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้ง
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให้เห็นคุณค่าของ
การท าความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี  มีความหวัง และก าลังใจในการ
ด ารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นความส าคัญ และความจ าเป็น
ที่ควรด าเนินโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
2.3 นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
            นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 



 

 

๓๒๔ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.2.2 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
3.2.3 นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ 
3.2.4 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

4. เป้าหมาย 
๔.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ร้อยละ 100 ได้รับการอบรม

ค่ายคุณธรรม 
๔.๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3  ร้อยละ 80 ได้รับการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ทุกสัปดาห์ 
๔.๓ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ

วันส าคัญของทางโรงเรียน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นวางแผน 
1. ก าหนดแนวทางส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.จัดตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะด าเนินงาน 
3.จัดท าโครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเหน็ชอบ 

 
 
 

ปีการศึกษา 
256๓ 

 
 
 
นายพลกฤต ศรีนันตา 

๒ ขั้นการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการจัดกจิกรรมตามโครงการ ดังน้ี 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนช้ัน ม.1-๓ 
- วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันส าคัญของโรงเรียน 
- นิมนต์พระสงฆ์ให้ความรู ้

 
 

ปีการศึกษา 
256๓ 

 

 
 
นายพลกฤต ศรีนันตา 

๓ ขั้นตรวจสอบ ทบทวน ก ากับติดตาม 
- ประชุมประเมินการด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง 
-ประเมินผลการด าเนินการด้วยแบบสอบถาม 
-วิเคราะหผ์ลการประเมินและสรุปผลการประเมิน 

 
 

ปีการศึกษา 
256๓ 

 
 
นายพลกฤต ศรีนันตา 

๔ ขั้นสรุปและรายงานผลการจัดกจิกรรม 
การสรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อเป็นรายงาน 
น าเสนอฝา่ยบริหารและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งตามล าดบั 

 
 

ปีการศึกษา 
256๓ 

 
 
นายพลกฤต ศรีนันตา 

 



 

 

๓๒๕ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  10,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  1,000 9,000      
รวม  1,000 9,000      

 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

เชิงปริมาณ 
      

 
   

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
1–3 ได้รับการอบรมค่ายคุณธรรม 

๑๐๐ ประเมิน แบบประเมิน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1–3 ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ทุกสัปดาห์ 

๘๐ ประเมิน แบบประเมิน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของทางโรงเรียน 

๘๐ สังเกต แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
 

 
 

  

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๑๐๐ ประเมิน แบบประเมิน 
นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ   

๘๐ สังเกต แบบสังเกต 

นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ ๘๐ สังเกต แบบสังเกต 
นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๘๐ สังเกต แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ มีความตระหนัก รู้คุณค่า 
และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
               
 



 

 

๓๒๖ 
 

 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                         (นายพลกฤต  ศรีนันตา) 
 
 
 

                         ลงชื่อ     เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                  หวัหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                          หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 

 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๓๒๗ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 
 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างรถขนส่งนักเรยีน 600บาท/1คัน 5 คัน 3,000 
2 ค่าอาหารมื้อกลางวัน 40บาท/มื้อ 120 คน 4,800 
3 ค่าอาหารว่าง 10/คน 120 คน    1,200 
4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท 1 วัน 1,000 

รวม 10,000 
 
 



 

 

๓๒๘ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่  1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
             คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
             ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบงกชภรณ์  จันธิมา,  นางสาวอัจฉรา  ค าดี 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มกราคม 2564 – เมษายน  2564 

**************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล              

ความมีวินัยในตนเองเป็นปัจจัยส าคัญของการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในวัย
เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งได้แก่ความสามารถในการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
ว่าเป็นสิ่งที่ดีและละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม อันท าให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง
และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือนร้อน ทั้งยังส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย           

โครงการกิจกรรมลูกเสือส ารอง ระดับชั้น ป.1-3 มีการจัดค่ายลูกเสือส ารอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการท า
กิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความ
อดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้าง อุดมการณ์ความรักชาติ เพื่อให้
นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มีการจัดค่ายลูกเสือส ารองระดับชั้น ป.1-3 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ วินัย มีความอดทน มีอุดมการณ์ความ

รักชาติ  พัฒนาลักษณะผู้น าให้กับนักเรียน และท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ ค าปฏิญาณ ระเบียบ ข้อบังคับ คติพจน์ของ
ลูกเสือ  และปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือได้ ตามขั้นตอนและวิธีการ 

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ และเกิดความสนุกสนาน 
 
 
 
 



 

 

๓๒๙ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
       3.1.1 ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 90  สามารถปฏิบัติตามกฎ ค า
ปฏิญาณ ระเบียบ ข้อบังคับ คติพจน์ของลูกเสือได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือได้ ตามขั้นตอน
วิธีการ อย่างมีระเบียบวินัย 
 3.1.2 ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ค่ายลูกเสือส ารอง ระดับชั้น ป.1-3 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 100  มีระเบียบวินัย มี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ได้พัฒนาลักษณะผู้น า มีความสามัคคีใน
การท างานเป็นหมู่คณะ และท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
 

4. เป้าหมาย 
4.1  ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  สามารถปฏิบัติตามกฎ ค าปฏิญาณ ระเบียบ 

ข้อบังคับ คติพจน์ของลูกเสือได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือได้ ตามขั้นตอนวิธีการ อย่างมี
ระเบียบวินัย 

4.2  ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือส ารอง 
ระดับชั้น ป.1-3 

4.3  ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  ได้พัฒนาลักษณะผู้น า มีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 
และท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
  มกราคม 2564 – เมษายน  2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผน(P) 
    -  ประชุม/วางแผน 
    -  เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 
4-5 ม.ค. 64 

 

นางบงกชภรณ์  จันธิมา 
นางสาวอัจฉรา  ค าดี 

2 ด าเนินการจัดกิจกรรม (D) 
    - ประสานงานผู้เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมและเตรียมวัสดุ- อุปกรณ์ 
ในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ส ารอง ป.1-3 
   - กิจกรรมเปิดกองลูกเสือส ารอง
และ กิจกรรมเดินทางไกล 
  -  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

 
11-15 ม.ค. 64 

 
 

28  ม.ค. 64 
 

29 ม.ค. 64 

คณะครู 
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 



 

 

๓๓๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3 ก ากับติดตาม (C ) 1-2 ก.พ. 64 นางบงกชภรณ์  จันธิมา 
นางสาวอัจฉรา  ค าดี 

4 สรุป ประเมินผล และรายงาน (A) 3-5 ก.พ. 64 นางบงกชภรณ์  จันธิมา 
นางสาวอัจฉรา  ค าดี 

 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน  5,800  บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 

หมายเหตุ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดิน 

1 ค่าอาหารว่าง - - 5,800 - - - -  

รวม - - 5,800 - - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

  เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของลูกเสือส ารอง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถปฏิบัติตาม
กฎ ค าปฏิญาณ ระเบียบ ข้อบังคับ คติพจน์
ของลูกเสือได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ลูกเสือได้ ตามข้ันตอนวิธีการ อย่างมี
ระเบียบวินัย 
-  ร้อยละของลูกเสือส ารอง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมค่ายลูกเสือส ารอง ระดับชั้น ป.1-3 

 
      

 
90 

 
 
 
 
 
 

100 

 
-  สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
 
 
 
-  บันทึกจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ลูกเสือส ารอง ชั้น ป.1-3 

 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
 
 
 
-  แบบบันทึกจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ
ส ารอง ชั้น ป.1-3 

เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี
ระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  ได้พัฒนา
ลักษณะผู้น า มีความสามัคคีในการท างาน

   



 

 

๓๓๑ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
เป็นหมู่คณะ และท าประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

 
 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 10.1  ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3  สามารถปฏิบัติตามกฎ ค าปฏิญาณ 
ระเบียบ ข้อบังคับ คติพจน์ของลูกเสือได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือได้ ตามขั้นตอนวิธีการ 
อย่างมรีะเบียบวินัย 

10.2  ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ส ารอง ระดับชั้น ป.1-3  

10.3  ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  ได้พัฒนาลักษณะผู้น า มีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 
และท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
                          

 
 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



 

 

๓๓๒ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่  1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
             คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
             ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : วิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ, นายทนงศักดิ์  นวลสะแล, นายสมเกียรติ  สาคร 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ปีการศึกษา 2563 

**************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล              

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่
ต้องการเน้นย้้าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตส้านึกในการท้าประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนในโรงเรียนได้อยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ มีความอดทนอดกลั้น มีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น 
 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพการเป็นผู้น้าและการเป็นผู้ตามที่ดี 
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเสียสะและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนน้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

        

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1  นักเรียนร้อยละ 90  แสดงศักยภาพการเป็นผู้น้าและเป็นผู้ตามที่ดี 
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3.1.2  นักเรียนร้อยละ 90  รู้จักการเสียสละและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3.1.3  นักเรียนร้อยละ 80  น้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1  นักเรียนแสดงศักยภาพการเป็นผู้น้าและเป็นผู้ตามที่ดี 
3.2.2  นักเรียนรู้จักการเสียสละและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3.2.3  นักเรียนน้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
 

4. เป้าหมาย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

และมีจิตส้านึกในการท้าประโยชน์เพื่อสังคม 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน 
1. ผู้บริหารและครูรับผิดชอบ 
 
2. เขียนโครงการและเสนอ 
   โครงการ 

 

- เพ่ือวางแผนจัดท้าโครงการ
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- เพ่ือขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการด้าเนินโครงการ 

มีนาคม 63 
 
 
เมษายน 63 

 

นางสาวอ้อยทิพย์ 
นายทนงศักดิ์ 
นายสมเกียรติ 

 

2. 
 
 
 
 

ขั้นการด าเนินการ 
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
  ลูกเสือ – เนตรนารีกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เกาะช้าง 

-  นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6  
เข้าค่ายพักแรม จ้านวน 3 วัน  
2 คืน  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียน
บ้านปางห้า 
 

กรกฎาคม
2563 - 
เมษายน 
2564 

 

นางสาวอ้อยทิพย์ 
นายทนงศักดิ์ 
นายสมเกียรติ 
คณะครูป.4-ป.6 
 

3. ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล 
1. การก้ากับ ติดตาม 
กิจกรรม 

 
- นิเทศผลการด้าเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

 
1 ครั้ง /  
ภาคเรียน 

 

 
นางสาวอ้อยทิพย์ 
นายทนงศักดิ์ 
นายสมเกียรติ 

4. 2. สรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินการ 
 

- สรุปผลส้าเร็จของโครงการ
และจัดท้ารายงานผลการ
ด้าเนินงานโครงการ 

เมษายน 64 นางสาวอ้อยทิพย์ 
นายทนงศักดิ์ 
นายสมเกียรติ 
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ที ่ กิจกรรมการด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
- วิเคราะห์อุปสรรคและวาง
แผนการพัฒนา 

- วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือด้าเนินโครงการครั้งต่อไป 

 คณะครูป.4-ป.6 
 

 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านปางห้า  อ้าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 จ้านวน 15,340 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่ารายหัวลูกเสือ-เนตร
นารี เข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง หัว
ละ 50 บาท  จ้านวน  
118 คน 

  5,900      

2 ค่ารายหัววิทยากร เข้า
ร่วมกิจกรรมการเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี  
กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง  
หัวละ 500 บาท  
จ้านวน  9  คน 

 4,500       
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ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

3     ค่าอาหารมื้อเย็น 
กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตร
นารีวันแรก  
30 x 118 = 3,540 
    ค่าอาหารเช้า  
กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี วันที่สอง   
30 x 118 = 3,540 
 **ขอเบิกเพียง  
4,940 บาท  ตามที่
ได้รับจัดสรร** 

  4,940      

รวม  4,500 10,840      
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนร้อยละ 90  แสดงศักยภาพการเป็น
ผู้น้าและเป็นผู้ตามที่ดี 
-  นักเรียนร้อยละ 90  รู้จักการเสียสละและ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
-  นักเรียนร้อยละ  80 น้าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

 
ร้อยละ 90   
 
ร้อยละ 90   
 
ร้อยละ 80    

 
ส้ารวจความพร้อม 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

 
แบบส้ารวจ 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนแสดงศักยภาพการเป็นผู้น้า 
และเป็นผู้ตามที่ดี 
-  นักเรียนรู้จักการเสียสละและเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 
  

 
ส้ารวจความพร้อม 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

 
แบบส้ารวจ 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  นักเรียนน้าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

 
  

  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
  10.1  นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพการเป็นผู้น้าและการเป็นผู้ตามท่ีดี   

10.2  นักเรียนรู้จักการเสียสละและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
10.3  นักเรียนสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
 
 
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ) 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 

                                  หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

   
 
                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                   ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่  1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
             คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
             ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวุฒิ ทาแกง 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม  2563  -  เมษายน  2564 

**************************************************************  
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมที่จะเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือ -เนตร
นารี เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น 
สามารถน าไปปรับใช้ใน ชีวิตประจ าวัน และสังคมได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านปุาแดง จึงจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีขึ้น เพ่ือให้นักเรียน
ชาย หญิง มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ได้เรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี เป็นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตและการสร้างวินัย ส าหรับนักเรียนที่เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีได ้
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   มีความรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีได้ ร้อยละ 90 



๓๓๘ 

 

 3.1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  มีความรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี 
 3.2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตร
นารี ส่งเสริมให้สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อ่ืนได ้
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 พฤษภาคม  2563  -  เมษายน  2564 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (P) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 

2563 

 

 
นายวรวุฒิ ทาแกง 

2 ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินการกิจกรรมตามขั้นตอน 
ประชุมคณะครู แจ้งผู้ปกครอง แจ้งลูกเสือและเนตร
นารีที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- ติดต่อวิทยากร สถานที่ ด าเนินตามกิจกรรม 

 
พฤษภาคม 63 - 

เม.ย. 64 

 
นายวรวุฒิ ทาแกง 

3 นิเทศ ก ากับติดตาม (C) มีนาคม 2564 นายวรวุฒิ ทาแกง 

4 สรุป ประเมินผล รายงาน (A) เมษายน 2564 นายวรวุฒิ ทาแกง 

 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปุาแดง 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน 10,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 - เหมาจ่ายค่าอาหาร 7 
มื้ออาหารว่าง 5 มื้อ
ลูกเสือและเนตรนารีเข้า
ค่ายพักแรม จ านวน 
113  คน 
 

- - 10,000 - - - -  

รวม - - 10,000 - - - -  
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   
มีความรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี
ได้  
- ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   
มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้  

 
90 

 
 
 

90 
 
 

 
- แบบประเมินผล 
 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบบันทึกผลการ
เรียน 
 
 
- แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  มี
ความรู้ และปฏิบัติ ตน เกี่ ยวกับการจัด
กิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี 
- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีระเบียบ
วินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 

  
- แบบประเมินผล 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบบันทึกผลการ
เรียน 
 
- แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีได ้
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 10.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มรีะเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 

 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                              (นายวรวุฒิ ทาแกง) 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
                       หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุาแดง 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. - เหมาจ่ายค่าอาหาร 7 มื้ออาหารว่าง 5 
มื้อลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม 
จ านวน 113  คน 
 

- - 10,000 

รวม 10,000 
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ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร. 3 ที ่5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 :  การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 
 คุณภาพได้มาตรฐานและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกรสมรรถ  จันทร์ใส 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคมคม 2564 

**************************************************************  
1.หลักการและเหตุผล              

แนวการจัดการศึกษาควรต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดการเรียนรู้แต่ในต าราเพียงอย่างเดียวหรือแสวงหา
ความรู้ในห้องเรียนห้องสมุดนั้นไม่เพียงพอส าหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนซ้ า
ยังท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการจัดกิจกรรมของครู การออกไปเรียนรู้นอกสถานที่หรือการ
พานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นการท าให้นักเรียนเกิดความคิดแปลกใหม่ เพ่ิมวิสัยทัศน์
ให้กว้างไกลต่อสิ่งที่พบเห็น เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงสมควรจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3 จึงได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนะศึกษาที่
สอดคล้องกับช่วงวัยและความต้องการของนักเรียน แต่ยังต้องค านึงถึงสิ่งที่ตัวนักเรียนจะได้รับกลับมา 
เพ่ือให้บรรลุตามแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะเรียนรู้ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีเจตคติท่ีดีต่อแหล่งเรียนรู้ 
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง       

 

3.ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 - 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนชั้น ป. 1 - 3 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง

เรียนรู้สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตจริงของตนเองได้ 
 

4.เป้าหมาย 
4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
4.2 นักเรียนชั้น ป. 1 - 3 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรงจาก

แหล่งเรียนรู้สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตจริงของตนเองได้ 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ (ถ้ามีการแบ่งเป็นระยะ) 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

6.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
วางแผน (P) 

- ประชุม / วางแผนกิจกรรม 
ธันวาคม นายกรสมรรถ จันทร์ใส 

2 

ด าเนินกิจกรรม (D) 
- ประสานงานเรื่องสถานที่และการเดินทาง 
- จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
คณะครูชั้นประถมศึกษา

ปีที ่1 - 3 

3 ก ากับติดตามการจัดกิจกรรม (C) กุมภาพันธ์ นายกรสมรรถ จันทร์ใส 
4 สรุป ประเมินผลและรายงาน (A)  มีนาคม นายกรสมรรถ จันทร์ใส 

 

7.สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

8.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ 5,800 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 

หมายเหตุ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าอาหารว่าง - - 5,800 - - - -  
รวม - - 5,800 - - - -  

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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9.การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 3 ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมทัศนศึกษา 

 
100 

 
- บันทึกรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- แบบบันทึก
รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 3 ไดค้วามรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา มีความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถน าสิ่งที่ได้ปรับมาใช้ในชีวิต
จริง 

 
- 

 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
- การเขียนสรุป
การทัศนศึกษา 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสรุปการ
ทัศนศึกษา 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไดค้วามรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าสิ่งที่ได้ปรับมาใช้ในชีวิตจริง 
 
 
                        ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายกรสมรรถ  จันทร์ใส) 
 

 
                            ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 
                        หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 

                           ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                          หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 

 
 
        ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



๓๔๕ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร. 3 ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 :  การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 
 คุณภาพได้มาตรฐานและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : :   นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ ,นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ  
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓ 

********************************************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม  ที่

เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่ างมาก   
อยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ สามารถน าความรู้มา
ปรับพ้ืนฐานและพัฒนาให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมกับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก้าวทันเหตุการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ไปศึกษานอกสถานที่ในรูปแบบของการเรียนแบบบูรณาการ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์

และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 



๓๔๖ 
 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
       3.1   เชิงปริมาณ 

            - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4 - 6 ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา                          
       3.2   เชิงคุณภาพ 

   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้รับประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากห้องเรียน และ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข     
    

๔. เป้าหมาย 
 4.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง จ านวน 118 คน  มี
ประสบการณ์ตรงและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

4.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   
ไดแ้สวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓ 

 

๖. กิจกรรม /วิธีการด าเนินงาน /ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นการเตรียมการ (P) 
- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุม/วางแผน 

 
กรกฎาคม 2563 

 
นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ ,
นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ  
 

2 ด าเนินการตามแผน (D) 
    - ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน 

- จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากร 
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่ก าหนด 
- ก ากับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 
ภาคเรียนที่ 2        

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

 
นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ ,
นางสาวเพ็ญพร  สุดประเสริฐ  
 

3  การนิเทศก ากับติดตาม (C) ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2563 

 

4 สรุปและประเมินผล (A) 
 

ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2563 

นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ ,
นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ  



๓๔๗ 
 

๗.  สถานที่ด าเนินการ  สถานที่ส าคัญในจังหวัดเชียงราย 
 

๘. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    จ านวน    ๑0,320 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

๑ ค่าเหมารถ พาหนะพา
นักเรียนไปทัศนศึกษา   

  5,600      

๒ ค่าอาหารเพ่ิมเติม   ๒,๓6๐       

๓ ค่าอาหารว่าง   2,360      

รวม   ๑0,320      
 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 ๙.1  เชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  4 - 6 ร้อยละ ๙๐   
เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา     

 
ร้อยละ ๙๐ 

- บันทึกจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

- แบบบันทึกจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

๙.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 - 6 ได้รับประสบการณ์
ตรงเพิ่มเติมจากห้องเรียน 
และสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการทัศนศึกษามาใช้ใน
การเรียนและด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

 
ร้อยละ ๙๐ 

- การประเมินและนิเทศ
ติดตาม 
- การประเมินความรู้จาก
การประมวลองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการทัศนศึกษา 
 

- แบบประเมินและนิเทศ
ติดตาม 
- แบบประเมินความรู้ที่ได้
จากการไปทัศนศึกษา 
 
 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ 
10.๒ นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักน าวิธีการทาง

แหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 



๓๔๘ 
 

                         ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางพิมพวรรณ    รวมจิตต์) 

 
 
 
 
                          ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
       หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
  
 
 

 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                          หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
                                          ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



๓๔๙ 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร. 3 ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 :  การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 
 คุณภาพได้มาตรฐานและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ   พ้ืนงาม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  2563 

********************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
การเรียนรู้แต่ในต าราเพียงอย่างเดียวหรือแสวงหาความรู้ในห้องเรียนห้องสมุดนั้นไม่เพียงพอส าหรับ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนซ้ ายังท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการจัด
กิจกรรมของครู  การออกไปเรียนรู้นอกสถานที่หรือการพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็น
การท าให้นักเรียนเกิดความคิดแปลกใหม่ เพ่ิมวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลต่อสิ่งที่พบเห็น เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง จึงสมควรจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ส าหรับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษา 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมาก   
อยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ สามารถน าความรู้มา
ปรับพ้ืนฐานและพัฒนาให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมกับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก้าวทันเหตุการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะเรียนรู้ 
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 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีเจตคติท่ีดีต่อแหล่งเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์

และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ   
          - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3 ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา                          

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3 ได้รับประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้สามารถน าสิ่ง
ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตจริงของตนเองได้ 
 

๔. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับระสบการณ์ตรงและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 256๓ 
 

๖. กิจกรรม /วิธีการด าเนินงาน /ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นการเตรียมการ (P) 
- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุม/วางแผน 

 
กรกฎาคม 2563 

 
นายอุทิศ พ้ืนงาม 
 

2 ด าเนินการตามแผน (D) 
    - ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน 

- จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากร 
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่ก าหนด 
- ก ากับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 
ภาคเรียนที่ 2        

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

 
นายอุทิศ พ้ืนงาม 
และคณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 

3  การนิเทศก ากับติดตาม (C) ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2563 

นายอุทิศ พ้ืนงาม 

4 สรุปและประเมินผล (A) 
 

ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2563 

นายอุทิศ พ้ืนงาม 



๓๕๑ 

 

 

๗.  สถานที่ด าเนินการ  ………………………….. 
๘. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     จ านวน    55,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

๑ ค่าเหมารถ พาหนะพา
นักเรียนไปทัศนศึกษา   

  45,000      

๒ ค่าอาหารเพ่ิมเติม   5,000      

๓ ค่าอาหารว่าง   5,000      

รวม   55,000      
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

๙. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

 ๙.1  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 - 3 ร้อยละ ๙๐   
เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา     

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
- บันทึกจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

 
- แบบบันทึกจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

๙.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 ได้รับประสบการณ์
ตรงเพิ่มเติมจากห้องเรียน 
และสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการทัศนศึกษามาใช้ใน
การเรียนและด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
- การประเมินและนิเทศ
ติดตาม 
- การประเมินความรู้จาก
การประมวลองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการทัศนศึกษา 
 

 
- แบบประเมินและนิเทศ
ติดตาม 
- แบบประเมินความรู้ที่ได้
จากการไปทัศนศึกษา 
 
 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ 
10.๒ นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้ 
10.3 นักเรียนน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน 
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                         ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 

                             (นายอุทิศ พ้ืนงาม) 
 
 
 
 
                          ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 
       หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
  
 
 

 
                         ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                          หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
                                          ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ชื่อโครงการ : โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้ (ICT  
                  เพ่ือการศึกษา) 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับปฐมวัย:  
มาตรฐานเพื่อการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

มาตรฐานที่…2 ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 2  ด้าน ร่างกาย 
มาตรฐานที่…4,5  ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 4,5 ด้าน อารมณ์ จิตใจ 

 มาตรฐานที่…6,7,8 ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 6,7,8 ด้านสังคม 
มาตรฐานที…่9,10,11,12 ผลการประเมินพัฒนาการมาตรฐานที่ 9,10,11,12ด้าน สติปัญญา 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :  
 มาตรฐานที่…1..    ตัวบ่งชี้ที่…1,2,3,4..ด้านร่างกาย ,อารมณ์ – จิตใจ,สังคม, สติปัญญา 
 มาตรฐานที่…2..    ตัวบ่งชี้ที่…4,5,6....  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่…3..    ตัวบ่งชี้ที่…1,2,3....ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 :สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
                                         และความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3: การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ การศึกษา 

     ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมเกียรติ  สาคร 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  27 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

............................................................................................................................. ............... 
๑.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป เว็ปไซด์ รวมทั้งสังคมออนไลน์  และมีการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1 - 3  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
ถูกต้อง และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มก าลังความสามารถของผู้เรียน ในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะต้องมีอย่างเพียงพอและสนองต่อความต้องการ
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ของผู้เรียน  เอ้ือต่อการเรียนรู้ และพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  จึงจัดท าโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาผู้เรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงระดับชั้น อ.3-ม.3 จ านวน 409 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการเรียนการ

สอนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

4. เป้าหมาย 
๔.1 นักเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับหาความรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
๔.2 นักเรียนทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5.1 ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม 2563 –7 ตุลาคม 2563) 
 5.2 ระยะที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (31ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 

๖.กิจกรรม / วิธีด าเนินงาน / ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ (P) 

วิเคราะห์ปัญหา ส ารวจเครื่องมือ  
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน(กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี)  และ
ขออนุมัติโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๓ นายสมเกียรติ  สาคร 

๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
ส ารวจวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ช ารุด ด าเนินการซ่อมบ ารุงคอม 
พิวเตอร์ให้พร้อมในการเรียนการ
สอน 

พฤษภาคม-มีนาคม.๒๕๖๔ นายสมเกียรติ  สาคร 



๓๕๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ ขั้นติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล (C) 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน ความพึงพอใจของนักเรียน 
รายงานสรุปผลโครงการ 

ตุลาคม.๒๕๖๓ 
และ มีนาคม. ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  สาคร 

๔ ขั้นการน าผลการประ เ มินมา
ปรับปรุง การด าเนินงาน (A) 
น า ผ ลกา รด า เ นิ น กิ จ ก ร รมมา
วิ เคราะห์ผลที่ ได้ รับตอบสนอง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่
เพ่ือน าผลมาวางแผนพัฒนาในปี
ต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ  สาคร 

 

7. สถานที่ด าเนินการ   
- โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณจากระดับปฐมวัย จ านวน  ๓,000  บาท 
 งบประมาณจากระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  ๑๔,๖๑๐  บาท 
 รวมจ านวน ๑๗,๖๑๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมายเหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ที่ดิน 

1 กิจกรรมการส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ช ารุดและการการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ให้
พร้อมในการเรียนการ
สอน 

- - - 17,610 - - -  

รวม - - - 17,610 - - -  
 

หมายเหตุ ทั้งนีง้บประมาณสามรถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 
 
 



๓๕๖ 
 

๙. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนที่เรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐ 

 
ร้อยละ ๘๐  

 
-การนิเทศก ากับติดตาม 
-การประเมินผล 

 
-แบบนิเทศก ากับ
ติดตาม 
-แบบการประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะความรู้
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสามารถ
น าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวันคิดเป็นร้อย
ละ๘๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
-การนิเทศก ากับติดตาม 
-การประเมินผล 

 
-แบบนิเทศก ากับ
ติดตาม 
-แบบการประเมินผล 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการเรียนการสอน

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                                           ( นายสมเกียรติ  สาคร  ) 

 
 

 
    ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      ( นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ ) 
                                            หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        ( นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย ) 
                 หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 



๓๕๗ 
 

    ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     ( นายภูวนารถ    จันทาพูน) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้  

(ICT เพื่อการศึกษา) 

ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563) 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

( บาท ) 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

๑. Adapter NB Universal 1,230 1 1,230 
๒.  Notebook Acer Z1402 1,800 1 1,800 
๓. RAM DDR2(800) 2GB 600 3 1,800 
๔. NoteBookDDR3L(1600) 2GB 700 1 700 
๕ น้ าหมึก Refill EPSON สีด า 260 2 520 
๖ น้ าหมึก Refill EPSON สีแดง 260 2 520 
๗ น้ าหมึก Refill EPSON สีน้ าเงิน 260 2 520 
๘ น้ าหมึก Refill EPSON สีเหลือง 260 2 520 
๙ Keyboard & Mouse 500 10 5,000 

๑๐ Toner Remanu& Refill SAMSUNG 1,000 2 2,000 
รวม 14,610 

ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563(1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน2564) 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อ
หน่วย 
( บาท ) 

จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

๑. รางปลั๊กไฟ Power Bar (1M) 410 ๑ ๔๑๐ 
๒. ล าโพง 450 ๑ ๔๕๐ 
๓. Power Supply 550W 1,150 ๑ ๑,๑๕๐ 
๔. Keyboard & Mouse 500 ๑ ๕๐๐ 
๕ DVD RW SATA 500 ๑ ๕๐๐ 

รวม ๓,๐๐๐ 



 

 

๓๕๙ 
 

ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กิจกรรม :  การเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจารณา : ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพมีมาตรฐานและ    
                                      ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที ่4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมี 
                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที ่3  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา  
                                                            ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (ใช้เงินค้างจ่ายปีการศึกษา 2562 (เงินอุดหนุนรายหัว)) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม – กรกฏาคม 2563 

************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล              
 การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCov) เป็นวิกฤติที่นานาประเทศให้
ความสนใจอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตัวและความหวาดกลัวให้คนทั่วโลกหลังจาก
มีการรายงานการพบผู้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบหลายรายในเมืองอู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ
ปลายปี 2562 และขณะนี้ยังคงปรากฏการแพร่กระจายในหลายประเทศท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อในวง
กว้างที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของ
โลก” เพราะเชื้อไวรัสนี้ก าลังแพร่ระบาดไปอย่างน้อย 20 ประเทศ และท าให้ผู้เสียชีวิต   ซึ่งเชื้อไวรัส
ดังกล่าวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดและจะมีการระบาดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด แต่จะ
ลดระดับลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของการแพร่กระจายของโรคระบาด 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส ซึ่งหลายหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยมีการให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเพ่ือรับมือและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กสทช. เตรียมจัดการเรียนการสอน
ผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง เริ่มตั้งแต่ช่อง 37-53 เพ่ือจัดการสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จะใช้สื่อออนไลน์ โดยเป็น
คลิปของครูเก่งทั่วประเทศและเนื้อหาที่กระทรวงฯ พัฒนาขึ้น โดยจะเริ่มทดสอบระบบการเรียนผ่าน
ออนไลน์และช่องทีวีดิจิทัลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 



 

 

๓๖๐ 
 

 เพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนต่อเนื่อง  ทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งใบความรู้  
และใบงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน  และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 

กรกฎาคม 2563 
 2.2 พ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  
 2.3 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 –  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านป่าแดง      
ปีการศึกษา 2563  อย่างน้อย  300 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 ศึกษาและเรียนรู้รายวิชาผ่านช่องทางการศึกษาโทรทัศน์ดิจิตอล  โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก 

คอมพิวเตอร์  ตามบริบทของทางครอบครัว  โดยใช้ใบความรู้และใบงานประกอบการเรียนรู้ 
 

4. เป้าหมาย 
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อย่างน้อย  300 คนเรียนรู้

รายวิชาผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ใบความรู้และใบงาน
ประกอบการเรียนรู้ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการ
และวางแผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม  2563 นางสาวกรรณิการ์ 
          พิพิทธภัณฑ์ 

 
 
 
 



 

 

๓๖๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ขั้นด าเนินการ (D)   
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล   
-  ส ารวจจ านวนนักเรียนในแต่ละ
ชั้นเรียน 

พฤษภาคม  2563 ครูประจ าชั้น 

-  คณะครูศึกษาใบความรู้และใบ
งานที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น 

พฤษภาคม 2563 ครูประจ าชั้น 

-  ถ่ายเอกสาร จัดเตรียมใบความรู้
และใบงานให้กับนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น 

พฤษภาคม 2563 ครูประจ าชั้น 

- มอบเอกสารประกอบการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้แก่นักเรีย 

พฤษภาคม 2563 ครูประจ าชั้น 

3 -  ก ากับ ติดตาม  รับส่งใบความรู้
ใบงาน  การเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมทุกสัปดาห์(C) 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าวิชา 

4 -สรุปผลการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมในช่วงระยะเวลา  
18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 
2563  เป็นรายสัปดาห์ (A) 

พฤษภาคม  – มิถุนายน  
2563 

ครูประจ าชั้น 
 

--สรุปผลการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมในช่วงระยะเวลา  
18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 
2563  เป็นรายสองสัปดาห์ส่ง
ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 (A) 

พฤษภาคม  – มิถุนายน  
2563 

นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ......โรงเรียนบ้านป่าแดง......... 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖๒ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน..... 33,838......บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 

งบ
บุคลากร 

(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 

หมายเหตุ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดิน 

1 ค่าถ่ายเอกสาร - - 31,748 - - - - - 
2 แฟ้มเอกสาร - - - 2,090 - - - - 

รวม - - 31,748 2,090 - - - - 
 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้  
หมายเหตุ    โดยงบประมาณดังกล่าวใช้เงินค้างจ่ายปีการศึกษา 2562 (เงินอุดหนุนรายหัว) 

 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช ้

  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 –  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านป่าแดง      
ปีการศึกษา 2563   

 
 

300  คน 

 
- บันทึก 
- แบบรายงานการจัดการ
เรียนการสอนโดยการ
เรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ใน
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ 

 
- แบบบันทึกการเข้า
เรียน 
- แบบรายงานการ
จัดการเรียนการสอน
โดยการเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เชิงคุณภาพ 
-  ศึกษาและเรียนรู้รายวิชาผ่านช่องทาง
การศึกษาโทรทัศน์ดิจิตอล  โทรศัทพ์ โน้ตบุ๊ก 
คอมพิวเตอร์  ตามบริบทของทางครอบครัว  
โดยใช้ใบความรู้และใบงานประกอบการ
เรียนรู้ 

 

 
 
 

ร้อยละ  75 

 
- บันทึก 
- แบบรายงานการจัดการ
เรียนการสอนโดยการ
เรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ใน
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ 

 
- แบบบันทึกการส่ง
งาน 
- แบบรายงานการ
จัดการเรียนการสอน
โดยการเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 



 

 

๓๖๓ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนรู้รายวิชาผ่านการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมจากช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ใบความรู้และใบงานประกอบการเรียนรู้ตาม
บริบทของครอบครัว  ท าให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านการเรียนในการเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา 2563     ใช้เวลาว่างก่อนเปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ในการทบทวนความรู้เดิม เรียน
เนื้อหาของชั้นเรียนใหม่  และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 
 

 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
 
 
 
                         ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 
                    หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายภูวนารถ จันทาพูน) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖๔ 
 

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม  2563 – กรกฎาคม 2563 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 ค่าถ่ายเอกสาร 0.5 63,496 31,748 
2 แฟ้มกระดุมเม็ดเดียว ขนาด A4 95 6 570 
3 แฟ้มเชือกขยายข้าง ขนาด A4 190 8 1,520 

รวม 33,838 
 
 
 



 

 

๓๖๕ 
 

ชื่อโครงการ :  เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
           มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
             ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ประเด็นพิจารณาที่  4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
  ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี    
   มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารทั่วไป (ใช้เงินค้างจ่ายปีการศึกษา 2562 (เงินอุดหนุนรายหัว)) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ, นายทนงศักดิ์  นวลสะแล,  
                             นางสาวสุภาพรรณ   ยวนมาลัย และนางสาวอัจฉรา  ค้าดี 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 2563 

**************************************************************   
1. หลักการและเหตุผล              

สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมพ้ืนฐาน เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้ ทัศนคติ และ 
พฤติกรรมในทุกดา้น มีหน้าที่พัฒนาเด็กวัยเรียนให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ทีมี่ศักยภาพ สามารถด้ารงชีวิตใน
สังคมได้ อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมของเด็ก ในชุมชนที่มาจากครอบครัวที่
ต่างกัน จึงเป็นปัจจัยส้าคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคต่าง ๆ เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่ง เจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่อ และมาเข้าเรียนในสถานศึกษา จึงมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่นักเรียนคนอ่ืน ๆได้ 
จากการเล่น การใกล้ชิด และท้ากิจกรรมร่วมกัน สถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ส้าคัญมากต่อการส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรคหรืออาจเปรียบได้ว่า “สถานศึกษา” นับเป็น “Shelter” ส้าหรับนักเรียน ที่
ต้องค้านึง และ ให้ความส้าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอันดับแรก ๆ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและไม่มียา
รักษาโรคโดยตรง จ้าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียน การสอนและสุขภาพ
ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งส้าคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป ทั้งผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal” 
เน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียยรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และปลอดภัยจากโรค 



 

 

๓๖๖ 
 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  จึงได้ตระหนักและให้ความส้าคัญเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร
ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นทรัพยากร ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

3. ตัวช้ีวัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  
          3.1.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  100  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          3.1.2  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้องกันโรค 
          3.1.3  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยและ 100  มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและ
สามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเองและร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
          3.2 เชิงคุณภาพ  
          3.2.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
          3.2.2  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
          3.2.3  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเองและร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

4. เป้าหมาย 
         นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าแดงทุกคนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เมื่ออยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนได้ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 

  5.1 ระยะที่ 1…….1 กรกฎาคม 2563  -  ตุลาคม  2563....... 
                    5.2 ระยะที่ 2.........1 พฤศจิกายน  2563  - เมษายน  2564....... 
 
 
 



 

 

๓๖๗ 
 

6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

7. สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 ขั้นวางแผน (P)   

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมชี้แจงวิธีการด้าเนินการ
และวางแผนการด้าเนินงาน 

มีนาคม  2563 นางสาวอ้อยทิพย์ 
 

2 ขั้นด้าเนินการ (D)   
กิจกรรมพลังร่วมใจป้องกันไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) 

  

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามโครงการฯ 

พฤษภาคม 2563  - 
เมษายน  2564 

คณะครูทุกคน 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้
ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

พฤษภาคม 2563  - 
เมษายน  2564 

คณะครูทุกคน 

3 -  ก้ากับ ติดตาม  การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา 2563  

พฤษภาคม 2563  - 
เมษายน  2564 

คณะครูทุกคน 

4 สรุป  ประเมินผล  รายงาน เมษายน 2564 นางสาวอ้อยทิพย์ 



 

 

๓๖๘ 
 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ้านวน  46,264  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการใช้จ่าย 
งบ

บุคลากร 
(ค่าจ้าง) 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดิน 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - - 40,914 - - - - 
2 ไวนิลประชาสัมพันธ์

มาตรการการป้องกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - - 1,350 - - - - 

3 ค่าติดตั้งจุดล้างมือ - 4,000 - - - - - - 
รวม - 4,000 - 42,264 - - - - 

 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้  
หมายเหตุ    โดยงบประมาณดังกล่าวใช้เงินค้างจ่ายปีการศึกษา 2562 (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 

8.1 ระยะที่ 1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563   
                (1 กรกฎาคม 2563  -  ตุลาคม  2563) 
 

รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
 

รวม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 33,260 33,260 
ไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
- - 1,350 1,350 

ค่าติดตั้งจุดล้างมือ 4,000 - - 4,000 
รวม    38,610 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
 
 

 



 

 

๓๖๙ 
 

8.2 ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  
               (1 พฤศจิกายน  2563  - เมษายน  2564) 
 

รายการ เงินงบประมาณ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
 

รวม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์   7,654 7,654 
รวม    7,654 

หมายเหตุ   ทั้งนี้งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  เชิงปริมาณ 

-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  
100  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 
100 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้องกันโรค 
-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยและ 
100  มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
ร้อยละ100  
 
 
ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ100 

 
- สอบถามและตรวจสอบ 
 
 
- สอบถามและตรวจสอบ 
 
 
- สอบถามและตรวจสอบ 

 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนรู้จักเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  -  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
  -  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความ
ตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติด 
 

 
ร้อยละ100 
 
 
ร้อยละ100 
 
ร้อยละ100 

 
- สอบถามและตรวจสอบ 
 
 
- สอบถามและตรวจสอบ 
 
- สอบถามและตรวจสอบ 

 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 
 



 

 

๓๗๐ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 10.1 นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนสามารถป้องกันและเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได ้
 10.2 นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
 10.3 นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่ม
จากตนเองและร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
                         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ) 
 

 
 

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว) 
                      หวัหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 
    

                         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 
                         หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
 
 
 
 
         ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายภวูนารถ จันทาพูน) 
                      ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 

 
 
 



 

 

๓๗๑ 
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระยะที่ ๑ ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563   
(1 กรกฎาคม 2563  -  ตุลาคม  2563) 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. หน้ากากอนามัย carbon 4  ชั้น 
 (กล่อง 20 ชิ้น) 300 25 7,500 

2. เทอโมมิเตอร์วัดไข้ อินฟราเรด 2,000 2 4,000 
3. เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ร่างกาย (อัตโนมัติ) 8,500 1 8,500 
4. แท่นกดเจลแบบเหยียบ 1,200 1 1,200 
5 แอลกอฮอล์70% ขนาด 5 ลิตร 300 10 3,000 
6 สบู่ก้อนล้างมือ DETTOL  20 24 480 
7 ฟอกก้ีกระบอกฉีด 500 ml 25 23 575 
8 เดทตอลน้้ายาฆ่าเชื้อโรค (5 ลิตร) 1,690 4 6,760 
9 ถังพ่นยาแบบคันโยกขนาด 20 ลิตร 1,245 1 1,245 

รวม    (สามหม่ืนสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 33,260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗๒ 
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  
               (1 พฤศจิกายน  2563  - เมษายน  2564) 

 

ล าดับที่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. หน้ากากอนามัย carbon 4  ชั้น 
 (กล่อง 20 ชิ้น) 300 10 3,000 

2. แอลกอฮอล์เจลส้าหรับล้างมือ 450 ml. 109 6 654 
3. แอลกอฮอล์70% ขนาด 5 ลิตร 300 10 3,000 
4. สบู่ก้อนล้างมือ DETTOL  20 24 480 
5 ฟอกก้ีกระบอกฉีด 500 ml 26 20 520 

รวม  (เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 7,654 
 

 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าแดง 

ที่  028 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา  2563 

********************************************* 
เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านป่าแดง มีการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น
เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง ส าหรับข้อมูลในส่วนของโรงเรียนบรรลุตามมาตรฐานดังที่
ก าหนด จึงขอแต่งตั้งคณะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
 ๑. นายภูวนารถ  จันทาพูน ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายวรวุฒิ  ทาแกง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นายอุทิศ  พ้ืนงาม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นางเทียมใจ  ผิวเหลือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางสายสมร  สิรสุนทร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางอัมภา     ตุ่นหนิ้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9. นางสมพร  อุทรักษ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10. นายกิตติพงษ์ หงส์ค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 11. นายยุทธศาสตร์ อุทรักษ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 12. นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 13. นางสาวอ้อยทิพย์     บรรดิ  ครชู านาญการ   กรรมการ 
 14. นายพลกฤต  ศรีนันตา  คร ู    กรรมการ 
 15. นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี คร ู    กรรมการ 
 16. นางสาวบงกชกาล ก้างออนตา คร ู    กรรมการ 
 17. นางบงกชภรณ์ จันธิมา  คร ู    กรรมการ 
 18. นายกรสมรรถ จันทร์ใส  คร ู    กรรมการ 
 19. นางสาวรัตติกาล ขันเงิน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 20. นายทนงศักดิ์ นวลสะแล พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
 21. นายวันอาสา ใจภิภักดิ ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 22. นางมะลิสา  จันต๊ะดา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 23. นางสาวเพ็ญพร ชัยพันธ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 24. นางสาวอัจฉรา ค าดี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 25. นางสาวพิลัย ก๋าไชย  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 26. นายสมเกียรติ สาคร  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 27. นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนสืบไป  

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  28   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.2563   เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่    28  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563 

            ลงชื่อ 
           (นายภูวนารถ จันทาพูน)  
                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแดง 


