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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-01 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

รหัส KPIที่ 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 3.8, 3.9,  
ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้ วัด  1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด 3.9 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ  10,000 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
            เด็กวัย 0 – 6 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาการต่างๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงอายุ 3 – 
6 ปี เป็นระยะก่อตัวของคุณธรรม จริยธรรม ความรู้สึกนึกคิด สังคมนิยม ควรได้ รับการฝึกหัดอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับหลักพัฒนาการประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงอายุนี้ จะเป็นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งจะ
ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต โรงเรียนวัดบางไกรนอกตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กในช่วง
ปฐมวัยจึงก าหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้แก่เด็กอายุ 3 – 6 ปี โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กวัยนี้มีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นแกนกลางและก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะนักเรียนที่พึง
ประสงค์ในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะการประเมิน สมศ . 
รอบท่ี 3 รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ เหมาะสมกับวัย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 2.4 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ 
 2.5 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
 2.7 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
 2.8 เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความสนใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต (Outputs)    

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
         3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 พูดจาไพเราะ รู้จักท าความเคารพผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมารยาทที่
ดีและอ่อนน้อมถ่อมตน 
          3.1.3 นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักรักษาความสะอาดตนเอง 
   3.1.4 นักเรียนร้อยละ 85 ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
   3.1.5 นักเรียนร้อยละ 85 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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          3.1.6 นักเรียนร้อยละ 85 เกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
   3.1.7 นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมและได้ความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
   3.1.8 ผู้ปกครองร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    3.2.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
                3.2.2 นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
                3.2.3 นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยจนเป็นนิสัย 
                3.2.4 นักเรียนปฐมวัยสามารถใช้สื่อการรู้ได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องต่อการเรียนรู้ 

สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       3.2.5 นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต 
        3.2.6 นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิชาการ สามารถน าไปต่อยอดการเรียนรู้

ในระดับต่อไป 
       3.2.7 นักเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
    3.2.8 ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ

พร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
4. กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมครู วางแผน เสนอโครงการ     ผู้อ านวยการ 
2 จัดซื้อหลักฐานชั้นเรียน/สื่อการสอน/ 

วัสดุชั้นเรียน   
8,000 

 
ครูปฐมวัย/เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3 กิจกรรมพัฒนาสื่อปฐมวัย     ครูปฐมวัย 
4 จัดมุมประสบการณ์ในและนอกชั้นเรียน     ครูปฐมวัย 

5 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์     ครูปฐมวัย 

6 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ     ครูปฐมวัย 

 - กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมของปฐมวัย      
 - สวดมนต์ไหว้พระ/นั่งสมาธิ/ท าบุญ/ 

เวียนเทียน/ฟังเทศน์ 
     

 - ฝึกสมาธิ      
 - แข่งขนักรีฑาศูนย์ฯ      
7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ     ครูปฐมวัย 
 - ชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง      
 - ออกก าลังกาย      
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
 
 
 
8 

- ดื่มนม/รับประทานอาหารว่าง 
.- ตรวจสุขภาพประจ าวัน 
- แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
กิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 
 

9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

    น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 

 - การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม    2,000  
10 กิจกรรมทัศนะศึกษา     น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 
11 ทดสอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน     ครูปฐมวัย 
12 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน     น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 
13 จัดแสดงผลงานนักเรียน     ครูปฐมวัย 
14 นิเทศ/ก ากับ/ติดตาม     ผู้อ านวยการ 
15 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน     น.ส.เพ็ญนภาพันพินิจ 

รวม 10,000  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
    5.1 เงินงบประมาณ              จ านวน            10,000 บาท 
    5.2 เงินนอกงบประมาณ         จ านวน                   -             บาท 
      รวม       10,000 บาท 
 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ A4/80g 10 รีม 120 1,200 
2. กระดาษการ์ดขาวA4/120g 2 รีม 120 240 
3. กระดาษปกสี 120g สีฟ้า 1 รีม 120 120 
4. กระดาษปกสี 120g สีชมพู 1 รีม 120 120 
5. กระดาษขาว เทา บาง 15 แผ่น 15 225 
6. สีไม้คลอรีน 24 สี 6 กล่อง 120 720 
7. กาว2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว  12 ม้วน 20 240 
8. ปากกาเคมีสีด า 3 แท่ง 15 45 
9. ปากกาเคมีสีน้ าเงิน 3 แท่ง 15 45 

10. ฟิวเจอร์บอร์ด65x112ซม. 3 แผ่น 60 180 
11. ลูกแม็กซ์เบอร์35 2 กล่อง 12 24 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
12 กาวTOA 16 ออนซ์ 8 กระปุก 40 120 
13 แท่งกาว 1 ห่อ 30๒ 30๒ 
14 ปืนกาว 1 อัน 150 150 
15 หมึกEPSON L3110 สี (สีชมพู เหลอืง น้ าเงิน) 2 ชุด 1,400 2,800 
16 หมึกEPSON L3110 สีด า 2 ชุด 350 700 
17 ที่โกยขยะ 2 อัน 40 80 
18 ลวดเสียบกระดาษ 10 กล่อง 10 100 
19 เชือกฟาง 1 ม้วน 50 50 
20 สันรูด 4 mm 6 แพ็ค 70 420 
21 ลูกแม็กเบอร์ 35 12 กล่อง 12 144 
22 ลูกแม็กเบอร์ 10 12 กล่อง 7 84 
23 ปากกาไวท์บอร์ด 12 แท่ง 25 300 
24 แล็คซีน 1.5 นิ้ว (สีฟ้า) 6ม้วน 45 270 
25 แล็คซีน 1.5 นิ้ว (สีชมพู) 6ม้วน 45 270 
26 ไม้กวาดอ่อน 4 ด้าม 50 ๒00 
27 กระดาษมันปู(คละสี) 55 แผ่น 5 275 
28 ดินน้ ามัน(คละสี) 48 ก้อน 12 576 

รวม   10,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์   
ผลผลิต(Outputs) 

๑.นักเรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
๒.นักเรียนร้อยละ 85 พูดจาไพเราะ รู้จักท าความเคารพผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มี

มารยาทที่ดีและอ่อนน้อมถ่อมตน 
๓. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักรักษาความสะอาดตนเอง 
๔. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
๕. นักเรียนร้อยละ 85 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
๖. นักเรียนร้อยละ 85 เกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
๗. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมและได้ความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๘.ผู้ปกครองร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์   
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ผลลัพธ์(Outcomes) 
๑. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
         ๒. นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
         3. นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถปฏิบัติตนให้ถูก

สุขอนามัยจนเป็นนิสัย 
         4. นักเรียนปฐมวัยสามารถใช้สื่อการรู้ได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องต่อ

การเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต 
๖. นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิชาการ สามารถน าไปต่อยอด

การเรียนรู้ในระดับต่อไป 
7. นักเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
8. ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจและให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            7.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
            7.2 นักเรียนปฐมวัยมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
            7.3 นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
            7.4 นักเรียนปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
    7.5 นักเรียนปฐมวัยมีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    7.6 นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะทางด้านวิชาการ 

   7.7 นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
    7.8 ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 
 

 
 
        ( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

       ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-02 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เ พ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

รหัส KPIที่ 1.1, 2.1 , 3.8, 3.10,  
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธานและพระบรม

ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัด 3.8 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สมารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ   2,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า เด็กปฐมวัย (อายุ3-6 ปี) เป็นช่วงที่มีความส าคัญมาก เพราะมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และจดจ าสูงสุด เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานที่ดีเพ่ือให้มีทัศนคติและทักษะพ้ืนฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์
หากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยสามารถถ่ายทอดความรู้มีเทคนิคและกระบวนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัยเสริมเข้าไปในหลักสูตร จะท าให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ความ
อยากรู้อยากเห็น ความช่างสังเกต และความสามารถในการจดจ าวิชาต่าง  ๆ  ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์จ ากัด ได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนีจากโครงการ “Haus der KleinenForscher” (หรือบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจ านวนมากในเวลาอันสั้น และสามารถควบคุม
มาตรฐานได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอีกด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง      
 ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงเข้าร่วม โครงการ  “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งโครงการนี้
มุ่งวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฝึกสังเกต รู้จักตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติบโตขึ้น เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  3.1.2 ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.1.3 ร้อยละ 80 ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง จากการทดลองวิทยาศาสตร์และการท า
โครงงาน 
 
4. กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมครูเสนอโครงการ     น.ส.จิราพร  
2 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกิจกรรม

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
  1,000 

 
 ครูปฐมวัย 

 
3 จัดท าแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้อย 

จัดกิจกรรมการทดลองบ้าน 
  1,000 

 
 ครูปฐมวัย 

 
 นักวิทยาศาสตร์น้อยตามกล่องกิจกรรมที่

ก าหนดให้ 
   

 
 ครูปฐมวัย 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4 โครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(Project 

Approach) 
    น.ส.จิราพร   

5 นิเทศ/ก ากับ/ติดตาม     คณะกรรมการ 
6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน     น.ส.จิราพร   

รวม 2,000  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
    5.1 เงินงบประมาณ            จ านวน             2,000  บาท 
    5.2 เงินนอกงบประมาณ       จ านวน                  -  บาท 
    รวม          2,000   บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/80g 5 120 600 
2. ดินน้ ามัน color clay 5 15 75 
3. กระดาษปกสี 120g 1 120 120 
4. เทปใส 6 32 192 
5. แล็คซีน 1.5 นิ้ว 6 45 270 
6. กาว2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว  10 20 200 
8. หมุดปักบอร์ดสีน้ าเงิน 2 40 80 
9. ฟิวเจอร์บอร์ด65x112ซม. 3 60 180 

10. ลูกแม็กซ์เบอร์35 3 12 36 
11. กาวTOA 16 ออนซ์ 2 40 80 
12. กาว UHU Stick 4 65 260 

รวม   2,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์   
ผลผลิต(Outputs) 
 1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 2.เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์   
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ผลลัพธ์(Outcomes) 
          เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดทักษะการเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง จากการ
ทดลองวิทยาศาสตร์และการท าโครงงาน 

 
ร้อยละ 80 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 7.2 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 7.3 ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 
 
 
 

(นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย)                                                    
     ผู้รับผิดชอบโครงการ        
 
                             
                         
 
     (นางสาลินี   สุขศิริ) 
       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-03 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที ่ 1 ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที ่      3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรียนรู้ 

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3,๑.๔,๑.๕,๑.๘, 2.1, 2.3, ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๔.1, ๔.2, ๔.3, 
๔.๔,๔.๕,๔.๖,๔.๗,๔.๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของซาติ ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ นิเทศ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน”
ส่งเสริม  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับ
ประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของซาติยึดมั่นการ
ปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็น 



33 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รปูแบบการสอนเชิงรุก 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน (ป.1-3 อ่านออกเขียน

ได้, ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง)  
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(Coding) | ตัวชี้วัดที่ ๓.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3RBC) 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕  ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑   ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒   ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพ่ือใช้เป็น เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔  ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ติจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕   ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาดและพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖  ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๗  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มปีระสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดที่ ๔.๘ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผู้รับผิดชอบ  นายอนุวัตร  ธิระมาร,นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
, นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓– 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ ๓๔,๒๒๐ บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  มีการก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนต้องจัดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานก าหนด ทั้ งนี้ การเรียนการส อนจะได้ประสิทธิภาพมากน้อยเ พียงใดนั้น                     
ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก คือ เน้นวิชาการ ดังนั้นโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระนี้ จึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้าน
วิชาการ และเป็นการให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน
อย่างสูงสุด 
          ดังนั้น ทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและส่งเสริม ให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนา  ทักษะในการท างาน  เชื่อมโยงความรู้ที่
เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานผลงาน และการเรียนรู้จ ากการลงมือท า สามารถน าความรู้                           
ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
  3.1.1นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
  3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการอ่าน – เขียนในระดับ  ดีมาก ร้อยละ 80 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
  3.2.1 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
  3.2.2 นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อการส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
  3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 
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4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรมและรายละเอียงบประมาณ 
ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     นายอนุวัตร  ธิระมาร 

2 จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้      

 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     น.ส.ชฎาพร เสารค์ า 

 - กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและติว RT  
-กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า 
-กิจกรรมอ่านเสริม เพิ่มการเขียน 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมความรู้ 

๑,000 
๒๘๐ 
 
 

 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๗๒๐ 
 

 
 
 
 

๕๐๐ 

 

 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 

 - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      

 - การสอนซ่อมเสริม      
 - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 1,000     
 - กิจกรรม A – Math      
 - กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ๕๐๐    
 - กิจกรรม คณิตพิชิตฝัน   1,000   
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     นางยุวดี  ทองค า 
  - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      
 - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ๑,๐00     
 - การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1-6/

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ๕00   

 - เอกสารติวONET ป.6 1,000     
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
    น.ส.ธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม 

    - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 1,000  1,000   

    - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      

    - การสอนซ่อมเสริม      

    - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  250  250   

      (กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้)      

    - การสอบธรรมศึกษา      

    - กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12      

      ประการ      

    - กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา      

    - กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา      

     พระมหากษัตริย์  และประเพณีไทย      
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ที ่
 

กิจกรรมและรายละเอียงบประมาณ 
ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา             

และพลศึกษา     
นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 

    - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      
    - การสอนซ่อมเสริม      
    - จัดท าสื่อการสอน   1,000   
    - กิจกรรมกายบริหาร      
    - กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา    500     
    - กิจกรรมกีฬาสี  ๑,000    
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      น.ส.เณศรพี  
    - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า     ถนอมสินทรัพย์ 
    - การสอนซ่อมเสริม      
    - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ๑,๐๐๐  ๕๐๐   
    - ซ้อมบ ารุงดนตรี เสื้อ เครื่องประดับ   ๑,๐00   
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    

 
น.ส.พิกุล สีมา
เพชร 

    - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      
    - การสอนซ่อมเสริม ๕00     
    - ปฏิบัติการเรียนการสอน  ๕00  ๕00  
    - จัดท าสื่อการสอน ๕00  500   
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
    น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

 -ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 500     
 -จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ภาษาอังกฤษ  250    
 -กิจกรรมแข่งขันวิชาการ   250   
 -กิจกรรมติวข้อสอบ O-NET ภาคเรียนที่ 2 250     
 -กิจกรรมโครงงาน   250   
 -จัดนิทรรศการทางวิชาการภาษาอังกฤษ  500    
 -กิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้า 

-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
250 
 

 
250 

 
 

 
 

 

3 จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
ค่ายวิชาการ งาน open house 

  ๘,๒๒๐  หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

4 การสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน  ๒๕๐๐  ๒๕๐๐  

5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม     ผู้อ านวยการ 
6 รายงานผลการด าเนินงาน     นายอนุวัตร ธิระมาร 
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รวม ๓๔,๒๒๐ 
    

5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจากราชการ        จ านวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก  จ านวน  ๙,๒๒๐  บาท 
     รวม    ๓๔,๒๒๐ บาท  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  งบประมาณ 2,500บาท 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กรรไกรเล็กปลายมน  15 อัน   15 225 
2 กระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาดA4 80 แกรม 13 รีม 120 1,560 
3 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ TOA 1 กระปุก 75 75 
4 เทปผ้า 2 นิ้ว x 9 หลา 3 ม้วน 55 165 
5 เทปกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 10 ม้วน 40 400 
6 ลวดเสียบกระดาษ 33 มม.  2 กล่อง 10 20 
7 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบาง 5 6 30 
8 ไส้แฟ้ม A4 1 25 25 
9 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและติว RT   1,000 

รวมทั้งสิ้น 3,500 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  งบประมาณ 2,500บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4 80 แกรม 10 120 1200 
2 กาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 6 20 120 
3 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม 2 150 300 
4 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 10 9 90 
5 กาว TOA 16 ออนซ์ 5 40 200 
6 สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 3 200 600 

           รวมทั้งสิ้น 2,500 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  งบประมาณ 2,500บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษA4 80แกรม 10 120 1,200 
2 ปากกาไวน์บอร์ด สีด า/น้ าเงิน/แดง 15 25 375 
3 แปรงลบกระดานไวน์บอร์ด 2 25 50 
4 ถ่าน AAA Panasonic แพค6ก้อน 2 122 244 
5 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 2 270 540 
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6 แฟ้มซอง แพค1โหล 1 90 90 
           รวมทั้งสิ้น 2,500 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งบประมาณ 2,500 บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 9 รีม ๑๒๐ 1,080 
2 กระดาษการขาว A๔  ๑๒๐ แกรม ๒ รีม ๑๒๐ 120 
3 กาวสองหน้า  บาง ๐.๕ นิ้ว ๑๐ ม้วน ๒๐ ๒๐๐ 
4 กระดาษสติ๊กเกอร์ใส A๔  ๑ ห่อ ๒๐๐ ๒๐๐ 
5 กาว TOA  ๑๖ ออนช์ 3 ขวด ๔๐ 120 
6 แผ่นเคลือบบัตรขนาด A๔ 1 ห่อ ๕๐๐ 500 
7 กรรไกรใหญ่ ๑ อัน ๘๐ ๘๐ 
8 ลูกแม็กช์  เบอร์ T3 1 กล่อง ๕๐ 50 
9 กระดาษชาร์ทสีแบบหนา ๑๐ แผ่น ๑๕ ๑๕๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,500 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ 2,500บาท 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. สติ๊กเกอร์แผ่นใสขนาดA4 2 ห่อ 200 400 
๒. กระดาษกาดขาว A4/๑๕๐ G 3 ห่อ 150 450 
๓ กระดาษ A4 / ๘๐ G 5 ห่อ 120 600 
๔ กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง 24 แผ่น 10 240 
๕ ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65x122 ซ.ม. 5แผ่น 60 300 
๖ กาวสองหน้า 0.5 14 ม้วน 20 280 
๗ กระดาษโปสเตอร์สีแบบหนา 20 แผ่น 9 180 
 รวมทั้งสิ้น 2,500 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   งบประมาณ 2,500บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ a4 5 120 600 
2. กรรไกร 7 นิ้ว 1 50 50 
3. กาว 2 หน้า 1 นิ้ว 3 15 45 
4. แม็ก  ยี่ห้อ HD-88R 1 260 260 
5. ลูกแม็ก 8-1m 1 130 130 
6. กระดาษสี 2 หน้า สีละ 2 ส ี 12 7 840 
7. กระดาษแข็งสี ส้ม เหลือง ชมพู 6 9 54 
8. แลคซีนกระดาษย่อนสี เนื้อ ด า แดง ฟ้า  1 นิ้ว 6 20 120 
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9. แลคซีนกระดาษย่อนสี เนื้อ ด า แดง ฟ้า  2 นิ้ว 5 25 125 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

10. พลาสติกเคลือบบัตร 1 240 240 
11. กรรไกร 4นิ้ว 6 6 36 

รวมทั้งสิ้น 2500 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ 2,500บาท 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. สติ๊กเกอร์แผ่นใสขนาดA4 ๒ ห่อ 200 ๔๐๐ 
๒. กระดาษกาดขาว A4/๑๕๐ G ๒ ห่อ ๑๕๐ ๓๐๐ 
๓ กระดาษ A4 / ๘๐ G ๕ ห่อ ๑๒๐ ๖๐๐ 
๔ กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง ๒๔ แผ่น 10 ๒๔๐ 
๕ แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 ๑ ห่อ 500 ๕๐๐ 
๖ กาวสองหน้า 0.5 1๔ ม้วน 20 2๘0 
๗ กระดาษโปสเตอร์สีแบบหนา ๒๐ แผ่น ๙ ๑๘๐  

           รวมทั้งสิ้น 2,500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   งบประมาณ 2,500 บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 6 รีม 120 720 
2 กระดาษการ์ดขาว A4/150 g 1   รีม 150 150 
3 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนา 20 แผ่น 9 180 
4 กรรไกรขนาด 7 นิ้ว 2 อัน 70 140 
5 กาว TOA 16 ออนซ์ 1   กระปุก 40 40 
6 ไส้แฟ้ม A4 4   แพ็ค 25 100 
7 กาว UHU stick 2   แท่ง 65 130 
8 คลิปด า No.111 4   กล่อง 25 100 
๙ กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบางคละสี 30 แผ่น 6 180 
10 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120×90 สีฟ้า 1   แผ่น 100 100 

11 ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ขนาด A4 2  แพ็ค 100 200 

12 เยื่อกาว 2 หน้า แบบหนา 3 M 1   ม้วน 130 130 
13 ลวดเสียบกระดาษ No.1 2  กล่อง 10 20 
14 คลิปด า No.113 5   กล่อง 20 100 
15 UHU Patafix (แผ่นกาว)  1 ห่อ 60 60 
16 กระดาษการ์ดสีเหลือง A4/150 g 1   รีม 150 150 

รวมทั้งสิ้น 2500 
 
จัดนิทรรศการทางวิชาการ งบประมาณ  ๘,๒๒๐ บาท 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. กระดาษ A4/80 g ๑๐ รีม 120 ๑๒๐๐ 
๒. กระดาษกาดขาว A4/๑๕๐ G ๒ ห่อ ๑๕๐ ๓๐๐ 
๓ กระดาษ A4 / ๘๐ G ๕ ห่อ ๑๒๐ ๖๐๐ 
๔ กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง ๒๔ แผ่น 10 ๒๔๐ 
๕ แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 ๑ ห่อ 500 ๕๐๐ 
๖ กาวสองหน้า 0.5 1๐ ม้วน 20 2๐0 
๗ กระดาษโปสเตอร์สีแบบหนา ๒๐ แผ่น ๙ ๑๘๐  
๘ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120×90 สีฟ้า ๕   แผ่น 100 ๕00 
๙ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมแต่ละกลุ่ม

สาระและของรางวัลในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักเรียน 

๙ ๕๐๐ ๔๕๐๐ 

           รวมทั้งสิ้น ๘๒๒๐ 
 
วัดและประเมินผลนักเรียน  งบประมาณ  ๒,๕๐๐ บาท 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. กระดาษ A4/80 g ๒๐ รีม 120 ๒๔๐๐ 
๒. สันรูดเอกสาร ๒ ห่อ ๕๐ ๑๐๐ 

           รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระเพ่ิมขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 95ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระท่ีทางโรงเรียน   
จัดขึ้น 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการอ่าน – เขียนในระดับ ดีมาก 

 
85 

 
95 

 
80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อการส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
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7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 

    ( นายอนุวัตร  ธิระมาร )  
        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
  
 
    ( นางสาลินี  สุขศิริ )    
      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-04 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งช้ีที่       3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรียนรู้ 

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 5.7 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
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ตัวชี้วัด 1.7  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1.8  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม   

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละผูเ้รียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, 

ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
ตัวชี้วัด 3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3R8C) 
ตัวชี้วัด 3.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ 
ตัวชี้วัด 3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัด 3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
      ตัวชี้วัด 3.8  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัด 3.10 ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    
  ตัวชี้วัด 5.7 ร้อยละของครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม , นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ , นางสาวแก้วใจ จ าปาทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564               
งบประมาณ   67,000 บาท 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติ ทั้งการสอบ O-net, NT 
โดยส านักทดสอบกลาง และการทดสอบด้วยข้อสอบกลางจากต้นสังกัด  และน าผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ
ไปเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินผลการเรียนและการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
จึงต้องตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการมุ่งเน้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั่วประเทศให้สูงขึ้นปีละ 3 %  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซ่ึงมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net และ NT 
อยู่ในล าดับต้นๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และต้องการรักษาระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, ข้อสอบกลาง ขึ้นตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ 
และให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  อีกท้ังยังเป็นการด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่า “เน้น
วิชาการ” โดยการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา และจิตใจ โดยให้
ความส าคัญกับด้านสติปัญญาเป็นหลัก มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทางด้านสติปัญญาอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนนักเรียน
ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันทางด้านวิชาการกับภายนอกเสมอ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จะจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้นักเรียนก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทกุคน ทุกโรงเรียน” 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

2.5 เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 เพ่ือให้สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

2.7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

2.8 เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
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2.9 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

2.10 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 

2.11 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
2.12 เพ่ือให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.13 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า           

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2.14 เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ

การมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

1.15 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

2.16 เพ่ือให้ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    

2.17 เพ่ือให้ครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  

3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราชปณิธาน และ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุก
โรงเรียน” 

3.1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

3.1.5 ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.6 ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม   

3.1.7 ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 

3.1.8 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
3.1.9 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง                          

มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
3.1.10 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออก

เขียนได้, ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
3.1.11 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ          

ที่ 21 (3R8C) 
3.1.12 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 

พ้ืนฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.1.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.1.14 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง

สู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

3.1.15 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

3.1.16 ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    

3.1.17 ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด            มา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง       
Thailand 4.0   
      3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  

 3.2.1 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 3.2.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3.2.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
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3.2.5 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.6 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก                  
ถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

3.2.7 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.2.8 ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
3.2.9 ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียน มี

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
3.2.10 ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
3.2.11 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
3.2.12 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.2.13 ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า              

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.2.14 ผู้เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี

งานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

3.2.15 ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข             
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

3.2.16 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  การ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    

3.2.17 ครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0   
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4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ✔    ผู้อ านวยการ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ✔     
 จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้      
 - จัดกิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า ✔ ✔ ✔ ✔ คณะครูทุกท่าน 
 - จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น ✔ ✔ ✔ ✔ ครูประจ าชั้น 

 - จัดติวสอบ ข้อสอบกลาง ในระดับ              
ชั้น ป.2 ป.4 และ ป. 5 

✔ 
 

✔ 
 

  ครูที่สอน ป.2,4,5 

 - จัดติวเข้ม NT ในระดับชั้น ป. 3   ✔ ✔  ✔ ครูที่สอน ป.3 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์โควิด-19 ✔ 8,900   

น.ส.ธนันพัชร์ โพธิ์งาม
พุ่ม 

 - ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น ✔ 30,000   
น.ส.ธนันพัชร์ โพธิ์งาม

พุ่ม 
       

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ✔ ✔ ✔ ✔  
 - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขัน       
 กิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียน         
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       น.ส.ชฎาพร  เสาร์ค า 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✔   ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 1,680     
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 1,000   ✔  
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 400   ✔  
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 400   ✔  
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✔ ✔ ✔   
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✔   ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 2,280     



49 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 400     
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✔   ✔  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       นางยุวดี  ทองค า 
 -กิจกรรมวันวิชาการวิทยาศาสตร์  ✔    นางยุวดี  ทองค า 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✔   ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 2,270     
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 440     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 400     

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน 
กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน ✔   ✔  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                   
ศาสนาและวัฒนธรรม  

    
น.ส.ธนันพัชร์ โพธิ์งาม

พุ่ม 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✔   ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 

 ในงานศิลปหัตถกรรม      

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 1,620     
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 1,500     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 1,040     
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✔   ✔  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา       
นายชัยวัฒน์  จิ๋ว

โคราช 
 และพลศึกษา      
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✔   ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 480   ✔  
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 1,000     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 240     
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    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 480     
  - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✔   ✔  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
น.ส.เณศรพี ถนอม

สินทรัพย์ 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✔   ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 2,520     
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 1,000     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 200     

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน 
กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน ✔   ✔  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                       น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน 
ในงานศิลปหัตถกรรม ✔  ✔ ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 

    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 2,310     
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 500     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     
 - ส่งนักเรียนเขา้ประกวด/ แข่งขัน ✔   ✔  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
       

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน 
ในงานศิลปหัตถกรรม ✔   ✔ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 1,320     
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 800     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 200     
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✔   ✔  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      

 เด็กพิเศษเรียนร่วม     
น.ส.นัทจนันท์ 

ซ่อนกลิ่น 
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 - ส่งนักเรียนเข้าประกวดในงาน ✔   ✔ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 700     
    * ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 500     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 240     

4. นิเทศ  ก ากับ ติดตาม     ผู้อ านวยการ 

5. รายงานผลการด าเนินงาน  ✔  ✔ 
น.ส.ธนันพัชร์ โพธิ์งาม

พุ่ม 
รวม 67,000    

 
5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณจากราชการ        จ านวน    37,000   บาท 
    5.2 งบประมาณจากภายนอก         จ านวน        -  บาท 
    5.3 อ่ืนๆ (งบอุดหนุนเหลือปี ๒๕๖๓) จ านวน    30,000   บาท 
                                        รวม     67,000   บาท 
  

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19   8,900 
2 ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น   30,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  งบประมาณ 3,480 บาท 
3 ค่ากระดาษถ่ายเอกสารข้อสอบ     
 - กระดาษ A4/80g 14 รีม 120 1,680 

4 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน 80 400 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 40 400 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

 - ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน 
(เหมารถตู้) 

1 คัน 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 3,480 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  งบประมาณ 3,000 บาท 

5 วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม    
 - ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซ.ม. 2 แผ่น 60 120 
 -แท่งกาว 1 แท่ง 300 300 
 -กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว 1 ม้วน 20 ๒๐ 
 - กระดาษA๔ 80 แกรม  13 รีม 120 1,560 
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ถ่ายเอกสารคณิตคิดสนุก 
 ค่าถ่ายเอกสาร   280 

6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 80 160 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 40 400 
 - ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน  ๑ คัน 160 160 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  งบประมาณ 3,430บาท 

7 วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม    
 เทปโฟม (21 มม.x1 ม.) สก๊อตช์ 110 5 ม้วน 45 225 
 กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ์ 6 ขวด 25 150 
 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12 มม.x20 หลา  5 ม้วน 20 100 
 เม็ดแม่เหล็ก สีด า  5 เม็ด 37 185 
 หมุดติดบอร์ด หลอดด้าย (กล่อง 100 ตัว) 2 กล่อง 80 160 
 เอทิลแอลกอฮอล์ Ethyl Alcohol 99.5% 

ขนาด1000 มล. 
2 ขวด 100 200 

 สติกเกอร์พีวีซีใส A4 70 ไมครอน  
(แพ็ค 50 แผ่น) 

1 ห่อ 200 200 

 กาวแท่ง แพ็ค1กิโลกรัม สีใส 1 แท่ง 330 330 
 กระดาษ A4 6 รีม 120 720 

8 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 80 320 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 8o 40 400 
 ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน  2 คัน 220 440 

รวมทั้งสิ้น 3,430 
 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ 4,480  บาท 

9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 กระดาษ A๔ 80 แกรม  4 รีม 120 480 
 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซ.ม. 4 แผ่น 60 240 
 กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว 8 ม้วน 20 160 
 กาว TOA 16 ออนซ์ 1  กระปุก 40 40 
 สีเมิจิก 2 หัว  ตราม้า  12 สี 2 กล่อง 200 400 
 กรรไกรขนาดเล็ก 5 นิ้ว 10 อัน 30 300 

10 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
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 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 4  คน 80 320 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 26  คน 40 ๑,๐๔๐   
 - ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน  1  คัน 1,500 1,500 

รวมทั้งสิ้น 4,480 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา  และพลศึกษา  งบประมาณ   2,200 บาท 

11 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 กระดาษA๔ 80 แกรม  4 รีม 120 480 

12 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน 80 240 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน 40 480 
 - ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน  1 คัน 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 2,200 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   งบประมาณ  3,890   บาท 

13 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 ดินน้ ามัน    
 -สีฟ้า 7 ก้อน ๑๕ 105 
 -สีน้ าเงิน 7 ก้อน ๑๕ 105 
 -สีขาว 6 ก้อน ๑๕ 90 
 -สีด า 6 ก้อน ๑๕ 90 
 -สีน้ าตาล 6 ก้อน ๑๕ 90 
 -สีเขียวอ่อน 7 ก้อน ๑๕ 105 
 -สีเขียวเข้ม 7 ก้อน ๑๕ 105 
 -สีส้ม 6 ก้อน ๑๕ 90 
 -สีแดง 6 ก้อน ๑๕ 90 
 -สีครีม 6 ก้อน ๑๕ 90 
 -สีเหลือง 6 ก้อน ๑๕ 90 
 -สีชอล์ค ๒๕ ส ี 2 กล่อง 90 180 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
 -สีไม้ ๔๘ สี หัวเดียว 2 กล่อง 240 480 
 -อุปกรณ์ในการปะติด    
 -แท่งกาว ๑ ห่อ 300 300 
 -กาว toa ๑๖ ออนซ์ 1 ขวด 40 40 
 กระดาษ A๔ 80 แกรม  4 รีม 120 480 

14 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ คน 80 ๑๖๐ 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕ คน 40 ๒๐๐ 
 -ค่ารถเหมารถตู้ ๑ คัน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

รวมทั้งสิ้น 3,890 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  งบประมาณ   3,450 บาท 

15 ค่าวัสดุในงานฝึกปฏิบัติงานอาชีพ    
 - กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง ๒๔ แผ่น 10 ๒๔0 
 - ริบบิ้นสี คละสี 12 ม้วน 30 360 
 - การ์ดขาว 1 150g  1 ห่อ 150 150 
 - กระดาษ A4/80 g 6 รีม ๑๒๐ 720 
 - กาวสองหน้า 0.5 12 ม้วน 20 240 
 - ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซ.ม. 2 แผ่น 60 120 
 - ฟอราเทปสีเขียวขนาด ๐.๕ นิ้ว ๑๒ ม้วน ๒๐ ๒๔๐ 
 - แลคซีนขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑๒ ม้วน ๒๐ ๒๔๐ 

16 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 80 320 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน 40 320 
 - ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน  1 คัน 500 500 

รวมทั้งสิ้น 3,450 
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ  งบประมาณ  2,480  บาท 

17 ค่ากระดาษถ่ายเอกสารข้อสอบ     
 - กระดาษ A4/80 g 11 รีม 120 1,320 

18 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 80 160 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน 40 200 
 - ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน  2 คัน 400 800 

รวมทั้งสิ้น 2,480 
เด็กพิเศษเรียนร่วม  งบประมาณ  1,600  บาท 

19 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 - สีไม้คอลลีนหัวเดียว ๔๘ สี ๑ กล่อง ๒๕๐ ๒๕๐ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
 - กรรไกรขนาด ๕ นิ้ว 

- กาวสองหน้าแบบบาง 
- เทปผ้าขนาด ๒ นิ้ว ๙ หลา 
- กระดาษวาดเขียน 

๔ ด้าม 
๓ ม้วน 
๑ ม้วน 
๑ ห่อ 

๓๕ 
๒๐ 
๖๐ 

๑๙๐ 

๑๔๐ 
๖๐ 
๖๐ 

๑๙๐ 
20 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ คน 80 ๑๖0 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๖ คน 40 ๒๔0 
 - ค่าพาหนะเดินทางน านักเรียนไปแข่งขัน  1 คัน ๕00 ๕00 

รวมทั้งสิ้น 1,600 
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6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุก
โรงเรียน” 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

5. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                       
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อ
บ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

7. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
9. ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 

ผู้เรียน มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

 
ด าเนินการ

ตามนโยบาย 
ด าเนินการ

ตามนโยบาย 
100 

 
100 

 
 
 

ด าเนินการ
ตามนโยบาย 

 
 

ด าเนินการ
ตามนโยบาย 

 
 

80 
 

50 
80 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
10. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออก

เขียนได้, ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 (3R8C) 
12. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

90 
 

80 
 

80 
 

80 
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14. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม 
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

16. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้                     

17. ร้อยละของครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชน
ได้ตามแนวทางThailand 4.0 

80 
 
 
 

80 
 
 

80 
 

80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรม    

ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 

 
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง 

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

5. สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกจิพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 
มีแผนพัฒนา
การศึกษา 

มีการส่งเสริม 
สนับสนุน 
ทุกคน 

 
ทุกคน 

 
 
 

น้อมน าพระ
บรมราโชบาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
6. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก                   

ถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม   

7. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

8. ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
9. ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 

มีการจัด
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม 

 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 
สูงขึ้น 
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ผู้เรียน มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
10.  ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้,  

ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
11.  ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
12.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
13.  ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
14.  ผู้เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ

และการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได้ 

15.  ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

16.  ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    

17.  ครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน 
โรงเรียน การจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand 4.0  

 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 

 
 
 

สูงขึ้น 
 
 

สูงขึ้น 
 

สูงขึ้น 
 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย                
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

7.2 สถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
7.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

7.5 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดิศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.6 สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ 
ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   
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7.7 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

7.8 ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
7.9 ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ

ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
7.10 ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
7.11 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
7.12 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT)   

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
7.13 ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า           ร้อย

ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
7.14 ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

7.15 ผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

7.16 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    

7.17 ครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน             
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 

 
 

 
 
          ( นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม )           ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    รหัสกลุ่มงาน วชก.  1-05 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
มฐ. 1 ที่ ตัวบ่งชี้ที่  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   1.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มฐ. 2 ที่ ตัวบ่งชี้ที่   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
มฐ. 3 ที่ ตัวบ่งชี้ที่   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
รหัส KPI ที่ 2.1, 3.2, 3.9, 4.3, 4.6 ,6.1 
 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษ ที่ 21 
 ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน (ป.1-3 อ่านออกเขียนได้
,ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
 ตัวชี้วัด 3.9 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน  วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิตัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม พอเพียง 
 ตัวชี้วัด 4.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 6.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการนิเทศภายใน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง,นางสาวชฎาพร เสาร์ค า,นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น  

นางสาวพิกุล สีมาเพชร,  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 3๐ กันยายน 2564 
งบประมาณ   7,38๐ บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. หลักการและเหตุผล 
        ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในทุกด้าน  ช่วย    
วางรากฐานให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้ และรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
แห่งการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในอุดม
คติให้เกิดขึ้นในประเทศไทย  ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่ทุกคนจะต้องพัฒนา ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกนิสัยรักการอ่าน  และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ดังนั้นบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ คือมีบรรยากาศที่ดี มีเอกสาร วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ  เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี
บรรณารักษ์ที่ดีและมีบริการที่ดี เพ่ือให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชีวิตประจ าวัน 
และเพ่ือให้นักเรียนเลือกศึกษาค้นคว้าตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ โดยใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดอย่างคุ้มค่าและน าสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน เฉลี่ยวันละ 60 นาท ี

2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า           
          3.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ/ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
 3.1.2 นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 

 3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3.2 ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
 3.2.2 นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 
 3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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4.   กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1 ประชุมหารือเพ่ือก าหนดแผนงาน 

เสนอโครงการ 
   

 
ผู้อ านวยการ 

2 จัดหา/จัดซื้อหนังสือตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

2,000    น.ส.แก้วใจ จ าปาทอง 

3 ลงทะเบียนหนังสือใหม่     น.ส.แก้วใจ จ าปาทอง 
4 จัดแสดงหนังสือและให้บริการหนังสือ 

ยืม – คืนหนังสือในห้องสมุด ห้องสมุด
ชั้นล่าง/ลานอเนกประสงค์ กระเช้า
หนังสือ สวนหนังสือ  

    น.ส.แก้วใจ จ าปาทอง 

5 จัดกิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท 
- กิจกรรมภาษาไทยเพ่ือการอ่าน – 
การเขียน 
 

๒,380    น.ส.แก้วใจ จ าปาทอง 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 - กิจกรรมลานปลูกการอ่านสานปัญญา 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน                                

    
2,000 

 
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

 - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมสุขสันต์วันเข้าห้องสมุด 

     

 - จัดมุมส่งเสริมการอ่าน      
6 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่    1,๐00 น.ส.แก้วใจ /คณะครู 
7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด     น.ส.แก้วใจ จ าปาทอง 
8 จัดป้ายนิเทศของห้องสมุด     น.สงแก้วใจ จ าปาทอง 
9 นิเทศ/ติดตาม     ผู้อ านวยการ 

10 สรุปและรายงานโครงการ     น.ส.แก้วใจ จ าปาทอง 
รวม 7,380  

5.   งบประมาณที่ใช้ 
 5.1  งบประมาณจากราชการ        จ านวน   ๕,380 บาท 
 5.2  งบประมาณภายนอก            จ านวน         - บาท 
  ๕.3 เงินนอกงบประมาณ (สพป.นบ.1)  จ านวน  2,000 บาท 
       รวม  7,380 บาท 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑ กระดาษA4 80 แกรม 1 ลัง 600 600 
๒ กระดาษการ์ดขาว A4 150g 2 รีม 300 600 
๓ สีไม้คลอรีน ๒๔ สี 8  กล่อง ๑๒๐ 9๖๐ 
4 กระดาษชาร์ทสีแบบหนา 10 แผ่น 15 150 
5 กระดาษชาร์ทสีแบบบาง ๑0 แผ่น 15 ๑๕๐ 
6 สติ๊กเกอร์แผ่นใสขนาดA4 ๑ ห่อ 200 ๒๐๐ 
7 แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 ๒ ห่อ 500 ๑๐๐๐ 
8 ลวดเสียบกระดาษ 8 กล่อง 10 80 
9 กาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว 10 ม้วน 40 400 

1๐ ไส้แฟ้ม A4 2 แพ็ค 25 50 
๑๑ กรรไกรใหญ่ ๒ อัน ๘๐ ๑๖๐ 
๑๒ กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนา ๒๐ แผ่น ๙ ๑๘๐ 
๑๓ แลคซีน ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๖ ม้วน ๔๕ ๒๗๐ 
๑๔ กาว TOA ขนาด ๑๖ ออนซ์ ๔ กระปุก ๔๐ ๑๖๐ 
๑๕ กาว UHU SticK ๔ แท่ง ๖๕ ๒๖๐ 
๑๖ เทปใส ๕ ม้วน ๓๒ ๑๖๐ 
17 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน                                  2,000 
รวม ๕,38๐ 

6.    การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
    1. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
    2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 

    3. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง         

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    1. นักเรียนทั้งหมดใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย วันละ60  นาที  
    2. นักเรียนทั้งหมดใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 
    3. นักเรียนทั้งหมดมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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     7.1  นักเรียนทั้งหมด ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาทีรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
           7.2  นักเรียนทั้งหมด รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า           
     7.3  นักเรียนทั้งหมด มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
              (นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง)                     

                         ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
    

       ( นางสาลินี  สุขศิริ )           
         ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ    ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-06 



64 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี     1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที่       3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

รหัส KPI ที่ ๒.๑, ๒.๗, ๓.๓ , ๔.๓,๔.๔,๔.๖,๕.๗ 
ตัวชี้วัด ๒.๑ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด ๒.๗ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Coding) 
ตัวชี้วัด ๔.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล Digital  Device เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
ตัวชี้วัด ๔.๔ ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิตอล Digital  Device  เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด ๔.๖  ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital  Techonology มาใช้เป็นเครื่องมือ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ๕.๗ ร้อยละของครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน

โรงเรียนการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
ผู้รับผิดชอบ   นายอนุวัตร  ธิระมาร,  นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ   2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันการด าเนินการด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ นับได้ว่ามีความจ าเป็นต่อการศึกษา 
ของนักเรียน ทุกระดับชั้นเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้จัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใน
หลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการท ารายงานของ
นักเรียนนักศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนา และสร้างมาตรฐานด้านการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 นักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นของตนเองที่บ้าน ต้องใช้บริการ ค้นหาข้อมูลจากร้าน
บริการอินเตอร์เน็ต ของเอกชน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงอีกท้ังไม่มีผู้ก ากับดูแล ท าให้นักเรียน 



65 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

และ เยาวชนส่วนหนึ่ง ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการเล่นเกมส์ หรือ การสนทนาในระบบเครือข่าย ติดต่อกันเป็น
เวลานานจนเกิดปัญหาทางสังคมตามมา ดังจะเห็นได้จาก รัฐบาลมีนโยบายในการคุมเข้มร้านอินเตอร์เน็ต ด้วย
การห้ามเยาวชน ใช้บริการหลังเวลาที่ก าหนด หรือห้ามนักเรียนในเครื่องแบบ ใช้บริการก่อนเวลา ที่ก าหนด  
 จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคน ได้พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จากห้องสอน
อบรม จากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ ได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า ข้อมูลจัดท าร ายงานจาก
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีผู้ก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
      2.1  เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกร
นอก และ พัฒนาทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆตามระดับชั้นเรียน   
 2.2  ส่งเสริมความรู้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีผู้ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
          2.3  เพ่ือเป็นส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
3.1.2 นักเรียนบอกหลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.1.3 นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.4 สร้างเอกสารชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันด้วยความรับผิดชอบ 

3.2 ผลลัพธ์ 
3.2.1 นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ได้ 
3.2.2 นักเรียนสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิกด้วยความรับผิดชอบได้ 
3.3.3 นักเรียนบอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมการด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
 
 

 
4. 
5. 

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะท างาน 
ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
-ปฏิบัติการเรียนการสอน 
- ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดบอร์ดความรู้ 
ก ากับและติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 

500 
 

 
 
 
 

1,500 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

 
นายอนุวัตร ธิระมาร 
นายอนุวัตร ธิระมาร 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

ผู้อ านวยการ 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

 รวม 2,000 บาท  
 
5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จ านวน  2,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก   จ านวน    - บาท 
      รวม  2,000  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 ค่าซอ่มบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการเรียน
การสอนในห้องปฏิบัติการ 

  1,500 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดบอร์ดความรู้ ดังนี้    
 2.1 กระดาษการ์ขาว  150 แกรม   1  แพ็ค 250 250 

 2.2 กระดาษ A4  70 แกรม   ๑  รีม 110 110 

 2.3 กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว    4 ม้วน 20 80 
 2.4 กระดาษโปสเตอร์สี แบบอ่อน  สีเขียว 10 แผ่น 6 60 

รวมทั้งสิ้น ๒,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 2560 

ผลผลิต  
1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
2.นักเรียนบอกหลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.สร้างเอกสารชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันด้วยความรับผิดชอบ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (KPL 1.28) 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้  

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 95 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนา
ทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ได้เป็นอย่างดี       
      7.2  นักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลการจัดท ารายงาน  
 
 
 
 
 
 

( นายอนุวัตร  ธิระมาร )       
                             ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 
 
 
  

( นางสาลินี  สุขศิริ )    
                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
โครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 รหัสกลุ่มงาน  วชก.1-07 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ             แผนงาน   การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     
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มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่   1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 3.8, 3.10 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับ

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย  
ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัด 1.7  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด 1.8  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้                  
ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม   

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 
      ตัวชี้วัด 3.8  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัด 3.10 ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม , นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564               
งบประมาณ   1,000 บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ขึ้นเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่และเป็นกระบวนทัศน์หนึ่ง       
ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลาย เนื่องจาก            
มีการน าผลการประเมินมาใช้ จึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน             
สู่ศตวรรษที่  21 มุ่งเน้นทักษะที่จ า เป็น ได้แก่  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ                    
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง  และคาดหวังว่าทักษะที่จ าเป็นเหล่านี้ จะช่วย                    
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและแนวทาง                   
การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล หนึ่งในนโยบายนั้น คือ  การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง และ
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ  โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการด้านสมอง (Head) จิตใจ คุณธรรม 
จริยธรรม (Heart) การปฏิบัติ (Hand) สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (Health) 
  2. เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ 
  3. สร้างเสริมความมีน้ าใจต่อกัน และการท างานเป็นทีม 
  4. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงได้จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ พัฒนา
ให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน”และสอดแทรก
ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ 
ชาติไทย และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.6  เ พ่ือให้ สถานศึ กษาน้ อมน าพระบรมรา โชบายด้ านการศึ กษาของพระบาทสมเด็ จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และสอดแทรกใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
 2.7 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และสอดแทรกใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
 2.8 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.9 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  และสอดแทรกใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
  2.10 เพื่อให้ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  3.1.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุก
โรงเรียน” 
  3.1.3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์
กับประวัติศาสตร์ ชาติไทย  
  3.1.4  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  3.1.5  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3.1.6  ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.1.7  ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม   
  3.1.8  ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 
  3.1.9  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
  3.1.10ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  3.2.2  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
  3.2.3  สถานศึกษาขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ 
ชาติไทย 
  3.2.4  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.2.5  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
  3.2.6  สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.7  สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   
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  3.1.8  ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  3.2.9  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

3.2.10 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    
 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                            
 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร                    

 
 

   น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 

3. จัดท าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        
     -   หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  120   น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 - หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และหลักสูตรกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้ 

 460   น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

 
 - ปรับโครงสร้างและตารางสอน

ของโรงเรียน 
   120 น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

 
     -   จัดท าก าหนดการสอนและ

ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

และคณะครู 
     -   ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     -   บูรณาการสาระเพ่ิมเติม

พระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์   
ชาติไทย 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

     -   บูรณาการหลักปรัชญา                   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                

     -   บูรณาการสาระท้องถิ่น     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                

       

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

     -   บูรณาการอาเซียน     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
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คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                
     -   บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                
4. น าหลักสูตรไปใช้/ประเมินผลหลักสูตร     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน                                    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 รวม 1,000    

 

5. งบประมาณที่ใช้                             
      5.1 เงินงบประมาณ จ านวน   1,000    บาท 
      5.2 เงินนอกงบประมาณ จ านวน                 -        บาท 
  รวม   1,000    บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 6 รีม 120 720 
2 ไส้แฟ้ม A4 8  แพ็ค 25 200 
3 กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว 4 20 80 

 รวมทั้งสิ้น  1,000  
 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน 
ทุกโรงเรียน” 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติม
พระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ ชาติไทย  

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
100 
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พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

6. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม   

8. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

10. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    

 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราชปณิธาน และพระ

บรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน 
3. สถานศึกษาขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับ

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย 
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
 

 
มีแผนพัฒนาการศึกษา 

 
มีการส่งเสริม สนับสนุน 

มีการขับเคลื่อน 
 

ทุกคน 
 

ทุกคน 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
6. สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีการน้อมน า 

พระบรมราโชบาย 
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และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อ
บ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

8. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

9. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

10. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

 
 

จดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย                 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน”และสอดแทรก                 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.3 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์  
ชาติไทย และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.5 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   
และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.6 สถานศึกษามีการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.7 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และสอดแทรก               
ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.8 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 
21  และสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
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 7.9 ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   และสอดแทรก               
ในหลักสูตรสถานศึกษา 
  7.10 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ                     
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้    
 
 
 
 

( นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม )      
        ผู้รับผิดชอบโครงการ      

 
 
 
 
              ( นางสาลินี  สุขศิริ )           

         ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน   รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-08 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.1  การวางแผนและด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

   2.2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
รหัส KPI ที่  2.1,3.10 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษความรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 5.6 ร้อยละของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ผู้รับผิดชอบ นางยุวดี    ทองค า ,นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ 500  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 30 ก าหนดให้ครูผู้สอนใช้    
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
การส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนและใช้การ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต(Outputs) 

3.1.1 ครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.1.2 ครูน าผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

3.2.1 ครูร้อยละ 100 ได้รับผลการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3.2.2 ครูร้อยละ 100 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ  
 

4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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1 2 3 4  
1 
2 
3 
 

4 
 
 

5 
6 
7 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ    
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร                   
ครูท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง/
ภาคเรียน 
ส่งครูเข้ารับการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน
และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย 
นิเทศ/ติดตาม   
สรุปรายงานประเมินผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

นางยุวดี   ทองค า 
 

ครูทุกท่าน 
 

ครูทุกท่าน 
 
 

ครูทุกท่าน 
ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานวิชาการ 
รวม 500  

 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 2 รีม 120 240 
2 กระดาษการ์ด 150 แกรม (คละสี) 1 ห่อ 250 250 
3 กระดาษสีด า แข็ง  1 แผ่น 10 10 
 รวมทั้งสิ้น   500 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
  5.1 เงินงบประมาณ  จ านวน  500 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ     จ านวน     -     บาท 
                     รวมทั้งสิ้น              จ านวน  500  บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของครูน าผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 
100 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของครูได้รับผลการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.  ร้อยละของครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ  

 
100 

 
100 

7. ผลที่คาดหวังท่ีได้รับ 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวัดประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนและใช้การวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
        ( นางยุวดี   ทองค า )   
                   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
                ( นางสาลินี  สุขศิริ )           

           ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-09 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

กลุ่มงาน        บริหารงานวิชาการ     แผนงาน       การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี        2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  
       คุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ  
        เรียนรู ้

มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน  
                                       ชีวิตได ้
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

       จัดการเรียนรู ้
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
รหัส KPI ที ่ 1.1, 1.7, 2.1, 3.8 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด 1.7  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 
      ตัวชี้วัด 3.8  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ 1,000  บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราที่  47  
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  2.5 เพ่ือด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.6 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.7 เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  2.8 เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 

3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.1.2 ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะ ที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

3.1.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

3.1.5 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาร่วมแรงร่วมใจด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัว
บ่งชี้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

      3.1.1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.2.2 สถานศึกษามีการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.2.4 ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

3.2.5 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ในระดับ  ดีเลิศ 
 

4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผู้อ านวยการ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษามาตรฐานแต่ละระดับ 
- มาตรฐานของชาติ 
- มาตรฐาน สพฐ. 
- มาตรฐานแต่ละระดับการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาของ สพป.นบ.1 
- มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

    ผู้อ านวยการ 
และคณครู 

 

3 ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 

    ผู้อ านวยการ 
และคณครู 

4 การด าเนินงาน 
- จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
- จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธ์ิงามพุ่ม, 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ, 
นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 - จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ก าหนดแผนและกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

     

5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ทบทวนตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    คณะท างาน 

       
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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1 2 3 4 
6 ด าเนินการตามแผนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
- การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 

และความตองการ    
- การวางแผนและก าหนดทางเลือก   
- การสรางสื่อ เครื่องมือ และพัฒนา

วิธีการนิเทศ    
- การปฏิบัติการนิเทศ    
- การประเมินผลและรายงานผล 

    ผู้อ านวยการ 
น.ส.ธนันพัชร์  โพธ์ิงามพุม่, 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ, 
นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

7 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน           
ที่ก าหนด 

 640   คณะท างาน 

8 จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  240   น.ส.ธนันพัชร์  โพธ์ิงามพุ่ม, 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

และคณะท างาน 

9 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     น.ส.ธนันพัชร์  โพธ์ิงามพุ่ม, 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

คณะท างาน 

10 นิเทศ/ก ากับ/ติดตาม     ผู้อ านวยการ 
11 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน    120 น.ส.ธนันพัชร์  โพธ์ิงามพุ่ม 

รวม 1,000 
 
5. งบประมาณที่ใช้                             
      5.1 เงินงบประมาณ จ านวน    1,000    บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ จ านวน -        บาท 
  รวม 1,000 บาท 
 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 7 รีม 120 840 
2 ไส้แฟ้ม A4 4 แพ็ค 25 100 
3 แล็คซีน 1.5 นิ้ว 1 ม้วน 45 45 

 รวมทั้งส้ิน  985  
 
 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 2560 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะ ที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาร่วมแรงร่วมใจด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถ
วิเคราะห์กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัวบ่งชี้และปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
100 

 
100 

 
 
 

80 
 

80 
 
 

100 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. สถานศึกษามี การน้ อมน าพระบรมรา โชบายด้ านการศึ กษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

4. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ในระดับ  ดีเลิศ 

 
มีแผนพัฒนาการศึกษา 

 
มีการน้อมน า 

พระบรมราโชบาย 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

 
ผ่านการประเมินระดับ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
7. ผลที่คาดหวังท่ีได้รับ 



85 
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7.1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

7.2 สถานศึกษามีการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น                ใน
ศตวรรษท่ี 21 

7.4 ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

7.5 การด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 7.6  โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.7  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับผลงานของโรงเรียน 
 7.8  น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
                         ( นางสาวธนนัพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

     ( นางสาลินี  สุขศิริ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ    ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ  รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-1๐ 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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มฐ. ที่..2....ตัวบ่งชี้ท่ี 2.กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.๑, 4.๒, ๖.๑, ๖.๓, ๖.๔, ๖.๔, ๖.๗, ๖.๑๓ 
 ตัวชี้วัด 4.๑ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 ตัวชี้วัด 4.๒ ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 ตัวชี้วัด ๖.๑ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการนิเทศภายใน 
 ตัวชี้วัด ๖.๓ ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

ตัวชี้วัด ๖.๗ ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ตัวชี้วัด ๖.๑๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์,  นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ   ๖,๐00 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการที่ดี งานวิชาการก็จะประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นตัว
สะท้อนประสิทธิภาพในการท างานของโรงเรียนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดบริหารวิชาการไม่ได้หมายถึง
เฉพาะการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการจัดท าเอกสาร แบบรายงานต่างๆของนักเรียน ซึ่งเป็น
งานหลักของงานวิชาการ 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอกจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นส าคัญ ให้ความส าคัญกับเอกสาร
ด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น แบบเรียน  แบบรายงานผลต่างๆที่ต้องมีการจัดท าอย่างเป็นระบบ ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้จะจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการด้านเอกสารโดยเฉพาะ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือความสะดวก และความถูกต้องในการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการ 
2.2 เพ่ือการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  
  3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ ทันเวลา
ตามท่ีก าหนด 
  3.1.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เก่ียวข้องถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
  3.2.1 การบริหารวิชาการด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา 
  3.2.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
และโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเอกสารงาน
วิชาการ 
- จัดซื้อเอกสารแบบพิมพ์ ปพ.ต่างๆ

และค่าถ่ายเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง
กับงานวิชาการ 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนงาน
วิชาการ 

นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

๕,๗๘๐ 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
220 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานวิชาการ 
น.ส.กนิษฐา,น.ส.แก้วใจ 
 

 
 
 
 
 

น.ส.กนิษฐา 
น.ส.กนิษฐา 

รวม ๖,๐00  
5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจากราชการ  จ านวน   ๖,๐00 บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก           จ านวน   -     บาท 
   รวม     ๖,๐00 บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 1๐ รีม 120 1,๒๒๐ 
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2 กระดาษการ์ดขาว A4/150 g 3 รีม 150 ๔๕0 
3 กระดาษปกสีเขียว 150 g 2 รีม 150 300 
4 กระดาษปกสีฟ้า 150 g 2 รีม 150 300 
5 กระดาษปกสีชมพู 150 g 2 รีม 150 300 
6 กระดาษปกสีเหลือง 150 g ๑ รีม 150 ๑๕0 
7 ไส้แฟ้มA4 ๖ แพ็ค 25 1๕0 
8 เล่ม ปพ.๑ 2 เล่ม ๑๖๐ ๒๒๐ 
๙ แล็คซีน ๒ นิ้ว 12 ม้วน 30 360 
10 หมึกEPSON L3110 สีชมพู เหลือง น้ าเงิน ๑ ชุด 1,400 ๑,๔00 
11 หมึกEPSON L3110 สีด า ๒ ชุด 350 700 
12 แฟ้มตรา ช้าง สีเขียว A4 ๔ อัน 120 240 
๑๓ กาว 2 หน้าบาง 0.๕ นิ้ว 10 อัน 20 200 
 รวมทั้งสิ้น   ๕,๙๙๐ 

 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
ทันเวลาตามท่ีก าหนด 

2. โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. การบริหารวิชาการด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ       

เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 

 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีการจัดการเอกสาร แบบรายงานผลต่างๆ ครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
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7.2  โรงเรียนบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการสืบค้น 
 
 
 
 
 

        ( นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ )      
                        ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
 

     ( นางสาลินี  สุขศิริ )   
                       

        ผู้อนุมัติโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ    ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ      แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-11 
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มฐ. 1 ที่ ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตนคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
มฐ. ๒ ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มฐ. 3 ที่ ตัวบ่งชี้ที่         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
รหัส KPI ที่ 1.1, 2.2, 3.6, 3.7,  

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าปณิธาน และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 2.1  ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 2.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองอย่างมีประสิทธิภาพ)ห 

ตัวชี้วัด 3.6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 3.7  ร้อยละของผู้ เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได ้
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทพิาภรณ์  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ    4,๐00   บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
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ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจ
ส าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  จึงก าหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนกลไกการศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง  และเตรียมความพร้อมใน   การเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  ให้มีความสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความ
สงบสุข   
 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งภาษาสากลที่ยอมรับให้ใช้กันทั่วโลก คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาอังกฤษ
จึงเป็นภาษาส าคัญที่นักเรียนจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ทางโรงเรียนวัดบางไกร
นอก  เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม English every day กิจกรรมคลินิก ABC การใช้
ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การจัดท าป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ในโรงเรียน  เพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 2.2  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
    2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   2.7 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
 3.1.1  นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างง่ายในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 3.1.3  นักเรียนร้อยละ 85 เห็นความส าคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ 
 3.1.4  โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 3.1.5   โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อและอุปกรณ์ทันสมัย 
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                3.1.6  ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (KPI 1.30) 
  3.1.7  ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา (KPI 1.31) 
  3.1.8  ร้อยละ  100  ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (KPI 1.35) 

3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
           3.2.1  นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.2.2  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 3.2.3 นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
      3.2.4  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ   มีความ                      
คิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
      3.2.5  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
    น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน/น.ส.

พิกุล  สีมาเพชร 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาสู่

มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

  
 

  น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
 

 - จัดท าปา้ยค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน 

    น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

 - ปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ/ซ่อมแซมสื่อ วัสด ุอุปกรณ์
ในห้องเรียนเมื่อช ารุด/จัดซื้อ 

500    น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

 สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางภาษา      
 
 
 
 
 

 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส                  
- ค่ายส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   
- กิจกรรม Good morning English     
- จัดท าเอกสารบัญชีค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ                               
- การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ        

1,000 
 

200 
 
 
 

 
500 
 
 
 
 

 
 
 

300 

 
 
 
 
 

 

น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

1 2 3 4 
 - กิจกรรมภาษาอาเซียนหน้าเสาธง     

- กิจกรรมค่ายอาเซียน 
500    

500 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

3. นิเทศ  ก ากับ ติดตาม     ผู้อ านวยการ  
4. รายงานผลการด าเนนิงาน     น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

รวม ๔,๐๐๐  
 
5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณจากราชการ   จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท 
     5.2 งบประมาณจากภายนอก   จ านวน      -  บาท 
        รวม    ๔,๐๐๐  บาท 
 
รายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8   รีม 120 960 
2 กระดาษการ์ดขาว A4/1๘0 g 2   รีม 300 600 
3 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้าแบบบางคละสี 30 แผ่น 6 180 
4 ฟิวเจอร์บอร์ด 65×122 ๑   แผ่น 60 60 
5 กาว 2 หน้าบาง 0.5 10 ม้วน 20 200 
6 ไส้แฟ้ม A4 4   แพ็ค 25 100 
7 กาว UHU stick 1   แท่ง 65 65 
8 คลิปด า No.111 ๒   กล่อง 25 ๕๐ 
9 คลิปด าใหญ ่No.108 1   กล่อง 60 60 

10 ลวดเสียบกระดาษ 2   กล่อง 10 20 
11 ลูกแม็กซ์ เบอร์ 35 1   กล่อง 12 ๑๒ 
๑๒ ลูกแมก็ซ์ เบอร์ ๑๐ 1   กล่อง 8 8 
๑๓ กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A๔  1   แพ็ค 300 300 
๑๔ กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว 2   ม้วน 40 ๘๐ 
๑๕ ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ขนาด A4 ๑   แพ็ค 100 ๑๐๐ 
๑๖ กระดาษปกสี ๑๕๐ กรัม (โอโรส) 1   รีม 150 150 
๑๗ แลคซีน 1.5 นิ้ว (หนังไก่) 1   ม้วน 45 45 
๑๘ แลคซีน ๒ นิ้ว (หนังไก่) ๑   ม้วน ๖๐ ๖๐ 
๑๙ เยื่อกาว 2 หน้า แบบหนา 3 M 1   ม้วน 130 130 
๒๐ เทปใสแกน   ๑/๒ นิ้ว ๑   ม้วน ๕๐ ๕๐ 
๒๑ กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนาคละสี 10 แผ่น ๙ 9๐ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๒๒ แลคซีน ๒ นิ้ว ๑   ม้วน ๖๐ ๖๐ 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

๒๓ กาว ๒ หน้า บาง ๑.5 นิ้ว ๒   ม้วน ๖๐ ๑๒๐ 
๒๔ กระดาษปกสีชมพู ๑๕๐ g ๑   รีม ๑๕๐ ๑๕๐ 
๒๕ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120×90 สีฟ้า 1   แผ่น 100 ๑๐๐ 
๒๖ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120×90 สีขาว ๑   แผ่น 100 ๑๐๐ 
๒๗ ปืนกาว ๑   อัน ๑๕๐ ๑๕๐ 

รวมทั้งสิ้น 4,000 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
  - นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างง่ายในชีวิตประจ าวันได้ 
  - นักเรียนเห็นความส าคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์  
  -  โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
  -  โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อและอุปกรณ์ทันสมัย 
  - ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (KPI 1.30) 
 -  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา  (KPI 1.31) 
 -  ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตยมี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  (KPI 1.35) 

 
85 
85 

 
100 
85 

100 
 

100 
 

100 

ผลลัพธ์(Out comes)  
  - นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
 - โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 - นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 - นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
 - นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 
95 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนทุกระดับชั้นใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 7.2  นักเรียนเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 7.3  โรงเรียนมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 7.4  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 7.5 นักเรียนสามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
   7.6  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
    7.7  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ตาม
ระดับการศึกษา 

 
 
 

( นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน )                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
 
 
  

( นางสาลินี  สุขศิริ )    
  ผู้อนุมัติโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ         อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-12 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที ่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
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                      1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
 ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รหัส KPI ที่  1.2, 1.8, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 

ตัวชี้วัด 1.2  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
ตัวชี้วัด 1.8  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 

ผู้ เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Coding) 

ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก  
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น  การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด  
ปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียน และชุมชน 

ตัวชี้วัด 5.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน า  
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน  
โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ตัวชี้วัด 5.5 ร้อยละของนักเรียน และสถานศึกษา ที่มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณ คาร์บอน
ไดออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูล  ของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

ตัวชี้วัด 5.6 ร้อยละของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า  
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ตัวชี้วัด 5.7 ร้อยละของครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

ตัวชี้วัด 5.8  ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนา 
บุคลากร และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น  มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์, นางยุวดี   ทองค า 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564      
งบประมาณ       1,000  บาท 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในสภาวะปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานลดน้อยลง เนื่องจากประชากรในประเทศมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้น แต่จ านวนทรัพยากรและพลังงานมีจ านวนจ ากัด  จึงมีความจ าเป็น  ให้เกิดการรณรงค์และส่งเสริมขึ้น   
เพ่ือเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างลักษณะนิสัยการใช้พลังงานอย่างประหยัดตั้งแต่วัยเด็ก  สถานศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นต้องสอดแทรกกิจกรรมขึ้นภายในโรงเรียน   ให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผลไปสู่
ผู้ปกครอง 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
  2.2 เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดี และขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม 
 
3.   เป้าหมาย  
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  
 3.1.1 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ร้อยละ 90 เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

 3.1.2 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ร้อยละ 90 รู้จักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 3.1.3 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 รอ้ยละ 90 ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการกระท าของมนุษย์หรือ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 
 3.2 ผลลัพธ์ (outcome) 

 3.2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
  3.2.2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

 3.2.3 โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลงและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
 3.2.4 นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.2.5 นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง 
 3.2.6 นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 

4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 



98 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

1 
2 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
6 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
จัดกิจกรรม“อาสาสมัครพิทักษ์บางไกรนอก” 

- จัดกลุ่มอาสาสมัครดูแลการใช้น้ าและ
ไฟฟ้าของแต่ละชั้นเรียนและดูแลสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบโรงเรียน 

- ค่ากระดาษ A4 ท าบันทึกกิจกรรม  
จัดกิจกรรม  “เสริมสร้างศักยภาพธนาคาร
จุลินทรีย์ชีวภาพ”ให้ความรู้และให้บริการ
จุลินทรีย์ชีวภาพ 

- ค่ากระดาษท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
(กระดาษA4) 

- ค่าอุปกรณ์ท าน้ ายาเอนกประสงค์จากน้ า
หมักชีวภาพ 
กิจกรรมรักษ์คลองบางกอกน้อย 

-ค่ากระดาษท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
-ค่าป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 

500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

นางยุวดี  ทองค า 
 

 
 

 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

นางยุวดี  ทองค า 
 
 
 
 
 
 

น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

นางยุวดี  ทองค า 
 

ผู้อ านวยการ 
 

น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

 รวม 1,000 บาท  
 
5.  งบประมาณ 
 5.1 เงินงบประมาณราชการ จ านวน 1,000 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ จ านวน     -      บาท 
  รวม 1,000 บาท   
 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 3 รีม 120 360 
2 ที่โกยขยะ 1 35 35 
3 ถุงด าขนาดใหญ่ 3 65 195 
4 ไม้กวาดทางมะพร้าว 3 65 130 
5 ผักซักฟอก 1,000 กรัม 2 140 280 

รวมทั้งสิ้น 1,000 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลผลิต (Out puts)   
100 
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1. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคน
เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

2. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคน
รู้จักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 

3. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคน
ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการกระท าของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

4. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

100 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ร้อยละของโรงเรียนจัด

กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายค่าสา

ธารณปโภคต่อเดือนลดลง 
4. ร้อยละของนักเรียนมี

ลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงานและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละของนักเรียนมี

จิตส านึกท่ีดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง 
6. รอ้ยละของนักเรียนได้น า

ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป 

 
100 

 
100 

 
10 

100 
 

100 
 

100 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 7.2 นักเรียนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ท าให้โรงเรียนและชุมชน

เป็นโรงเรียนและชุมชนที่น่าอยู่ 
 7.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการแยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้ง 
 7.4 นักเรียนน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองและขยายวงกว้างต่อไป 

 

 
 

( นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์)        ( นางสาลินี  สุขศิริ )                    
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-1๓  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2.2  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี   3.1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     3.2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
รหัส KPI ที่  1.1, 1.2, 1.๔, ๑.๕, ๑.6, ๑.7, ๑.8, ๓.๗, ๓.๘ ,๓.๙, ๔.๗ 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 1.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา 
ตัวชี้วัด 1.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 1.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก

คิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัด 1.๖ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

ตัวชี้วัด 1.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1.๘ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

ตัวชี้วัด ๓.๘ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด ๓.๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ตัวชี้วัด ๔.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์, นางยุวดี   ทองค า, 

       นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  
ระยะเวลาการด าเนินงาน  1 ตุลาคม 256๓  -30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ   ๘๔,๐๗๐ บาท         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดสรรงบประมาณจากโครงการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรวมถึงการมีจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ส่งผล
ผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
  2.2  เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
  2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
  2.3  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น า ผู้ตาม ฝึกแสดงความคิดเห็น 
และฝึกความรับผิดชอบ   
  2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม 
  2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลติ  (Outputs) 
  3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้
พัฒนาตนเอง 
       3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
       3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 80 ค้นพบความสนใจ ความถนัด และได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม   
สร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน  
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       3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิ ต และ
เสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรมผ่านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
       3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
  3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       3.1.1  ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
       3.1.2  ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
       3.1.3  ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นความสามารถ
พิเศษของตน  
       3.1.4  ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมด้านศีลธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต   
       3.1.5  ผู้เรียนมีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ 
 
4. การด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผู้อ านวยการ 
2. แต่งตั้งคณะท างานและด าเนินการตาม

กิจกรรมต่อไปนี้ 
 
 

   
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกท่าน 

3. กิจกรรมชุมนุม     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

- จัดท าเอกสาร   
- ใบสมัครชุมนุม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  
- วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม  
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 

 
๑๒๐ 

 
๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

และคณะครูทุกท่าน 

4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  ๑๒๐   น.ส.นุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์

 
- ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม  
- ค่าวิทยากร 

 
 

2,000   
 

 - ค่าอาหาร (ใช้งบโครงการอาหารกลางวัน)      
 - ค่าอาหารว่าง ๘๗ คน x ๓๐ บาท x ๒ วัน  ๕,๒๒๐    

 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
๓,๕๔0 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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1 2 3 4 
5. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง     นางยุวดี  ทองค า 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรมการเข้าค่าย  
- ค่าอาหาร  (ใช้งบโครงการอาหารกลางวัน) 
- ค่าอาหารว่าง (๖๔ คนx 3๐ บาท x ๑ วัน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์   
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 ๑๒๐ 
 
 
 

๑,๙๒๐ 
๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

และคณะ 
 

๖. กิจกรรมแนะแนว     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - จัดท าเอกสารตลอดปี ๑,๓๕๐    และครูประจ าชั้น 

๗. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ภาพกิจกรรม 
   

 
 

 
และคณะ 

๘. กิจกรรมวันราชสดุดีลูกเสือ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ภาพกิจกรรม 
 

 
   

 
และคณะ 

 
๙. กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษา

ปฐมวัย   
    น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ  

และคณะ 
 -  หนังสืออนุญาต 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา  
-  ค่าเข้าชมทัศนศึกษา  (๓๘คนx๘๐บาท) 
-  ค่าพาหนะ 
-  ค่าอาหาร  (งบอาหารกลางวัน) 
-  ค่าอาหารว่าง ๓๘คนx 3๐ บาท x ๑ มื้อ 

   ๑๒๐ 
 
 

๓,๐๔๐ 
 
 

๑,๑๔๐ 

 

1๐. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  1-6     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 
 
 
 
 
 
 
. 

- หนังสืออนุญาต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา  
- ค่าเข้าชมทัศนศึกษา (๑๕๑คนx๑๕๐บาท)   
- ค่าพาหนะ 
- ค่าอาหาร  (งบอาหารกลางวัน) 
- ค่าอาหารว่าง ๑๕๑คนx 3๐ บาท x ๑ มื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑๒๐ 
 
 

๒๒,๖๕๐ 
๑๔,๐๐๐ 
 

๔,๕๓๐ 

 

และคณะ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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1 2 3 4 
๑๑. 
๑๒. 

 
๑๓ 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา 
กิจกรรมบางไกรนอกมารยาทงาม 
ตามวิถีไทย 
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
๑๓.๑ การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- จ้างเหมาพาหนะ ๑ คัน x ๑,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
๑,๕๐๐ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร และคณะ 

น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
และคณะครูทุกท่าน 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกท่าน 

 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
๑) นักเรียน ๔๐ บาทx ๒๗ คน 
๒) ครูผู้ควบคุมดูแล ๘๐ บาท x ๕ คน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
๑๓.๒ การแข่งขันระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
- จ้างเหมาพาหนะ ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
๑) นักเรียน ๔๐ บาทx ๙ คน 
๒) ครูผู้ควบคุมดูแล ๘๐ บาท x ๓ คน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
๑,๐๘๐ 
๔๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓๖๐ 
๒๔๐ 

๑,๐๐๐ 

   
 
 

 
 
 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกท่าน 

14 กิจกรรมการเรียนการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
- ค่าพาหนะเยี่ยมบ้านักเรียน (8 ห้อง x 
500 บาท) 

  
 
6,000 
4,000 

 
 
 

 

 นายอนุวัตร ธิระมาร 

15 นิเทศ ก ากับ  ติดตาม      ผู้อ านวยการ 
16 รายงานผลการด าเนินงาน     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

รวม ๘๔,๐๗๐  
 
 5. งบประมาณที่ใช้ 
     5.1 เงินงบประมาณ  
   งบเงินค่าจัดการเรียนการสอน   จ านวน     ๘,๔๗๐ บาท 
   งบเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน             ๗๕,๖๐๐ บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ     จ านวน       -     บาท 
         รวม            ๘๔,๐๗๐ บาท 
 
 
 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

(บาท) (บาท) 
๑ กระดาษ A๔/๘๐ แกรม ๑๐ รีม ๑๒๐ ๑,๒๐๐ 
๒ วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมชุมนุม ๘ ชุมนุม ๕๐๐ ๔,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 

- ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม 
- ค่าวิทยากร 

๒ วัน 
๘๗ คน 

 
๓๐ 

๓,๕๔๐ 
2,๐๐๐ 

 
๕,๒๒๐ 
๓,๕๔๐ 
2,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ๑ วัน   
 - ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม 
๖๔ คน ๓๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๙๒๐ 
๑,000 

๕ กิจกรรมแนะแนว 
- แฟ้มตราช้าง A๔ ๓ ห่วง สัน ๓ ซม. 
- ซองพลาสติกใส A๔  

 
๖ แฟ้ม 
๑ แพ็ค 

 
๑๐๐ 
๑๕๐ 

 
๖๐๐ 
๑๕๐ 

๖ กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย 
- ค่าเข้าชมทัศนศึกษา   
- ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ 

๑ วัน 
๓๘ คน 

 

 
๘๐ 
3๐ 

 
๓,๐๔๐ 
๑,๑๔๐ 

๗ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  1-6 
- ค่าเข้าชมทัศนศึกษา   
- ค่าพาหนะ 
- ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ 

๑ วัน 
๑๕๑ คน 

๒ คัน 
๑๕๑ คน 

 
๑๕๐ 

๗,๐๐๐ 
3๐  

 
๒๒,๖๕๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๔,๕๓๐ 

๘ กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
๘.๑ การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- จ้างเหมาพาหนะ  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
       ๑) นักเรียน  
       ๒) ครูผู้ควบคุมดูแล 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

๑ วัน 
 

๑ คัน 
 

๒๗ คน 
๕ คน 

 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๔๐ 
๘๐ 

๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๐๘๐ 
๔๐๐ 

๑,๕๐0 
 8.๒ การแข่งขันระดับภาคกลางและภาค

ตะวันออก 
   

 - จ้างเหมาพาหนะ  ๑ คัน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

      ๑) นักเรียน  
      ๒) ครผูู้ควบคุมดูแล 

 
๙ คน 
๓ คน 

 
๔๐ 
๘๐ 

 
๓๖๐ 
๒๔๐ 

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

(บาท) (บาท) 
9 กิจกรรมการเรียนการในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
- ค่าพาหนะเยี่ยมบ้านักเรียน 

 
 
 
 

 
 

6,000 
4,000 

 
 

6,000 
4,000 

รวม ๘๔,๐๗๐ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Output) 
1.  ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  น าความรู้และ  
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเพ่ิมพูนประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
3.  ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และได้รับการส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน  
4.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการ 
ด าเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรมผ่านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

 
80 

 
100 
80 

 
100 

 
 

80 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1.  ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
     2.  ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
     3.  ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็น    
ความสามารถพิเศษของตน  
     4.  ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมด้านศีลธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต   
     5.  ผู้เรียนมีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

 
100   
100   
100 

 
100 
100 

 
 
7. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนา
ตนเอง 
  7.2  เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
  7.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
  7.4  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย  เป็นผู้น า  ผู้ตาม  ฝึกแสดงความ
คิดเห็น และฝึกความรับผิดชอบ 
  7.5  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการด าเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม 
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  7.6  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท าประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ                    
  
 
 
 
 
        (นางสาวพินทุสร   แสงเนตร)   
                ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
 
 

     (นางสาลินี  สุขศิริ) 
      ผู้อนุมัติโครงการ  
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง                          รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-14          
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1   การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.2.2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.3   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1.2.4   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มฐ. ที่  2  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้                        
       อย่างมีคุณภาพ 

มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
                                     ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

       การจัดการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
 ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รหัส KPI ที ่ 1.1 , 1.7 , 3.8 , 5.1 , 5.3 , 5.4 
  1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
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 5.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 5.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการเรื่องการจัดการแยกขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมา
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชนเรียนรู้ด้านการลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่าง
รูปแบบผลิดภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชฎาพร เสาร์ค า , นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม , นางสาวพิกุล  สีมาเพชร    
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564               
งบประมาณ   2,000  บาท 
 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางด ารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไป ที่เน้นการเจริญเติบโตที่ค่อย ๆ 
เกิดข้ึนตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความม่ันคง และเตรียมพร้อมด้วยความไมป่ระมาท 
ในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ  โรงเรียนจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
2.3  เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ               

ในการจัดการเรียนรู้ 
2.4  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     
3.  เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  3.1.2  ร้อยละ  100  ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.1.3  ร้อยละ  85  ของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน  
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  3.1.4  ร้อยละ  100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
  3.1.5  ร้อยละ  100  สถานศึกษาที่ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.3 โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการประเมิน 
  3.2.4 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 
  3.2.5 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  
           
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ       

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     นางสาวชฎาพรและคณะครู 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการท างานและคณะ

ด าเนินการตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
 
 

   นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

3. กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา             
สู่การพัฒนาชุมชน 

 
 

300 

 
 
 

 

 
 

300 

 
 
 
 

 
 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
และนางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

 - กิจกรรมศาสตร์พระราชา 500  500  น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 - กิจกรรมโครงคุณธรรม                   

ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา 
    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

 - กิจกรรมรู้จด  รู้จริง  รู้จ่าย 400    น.ส.ธนันพัชร์  ,น.ส.ชฎาพร 
4 กิจกรรมเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- วัดบางไกรนอก 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 - วัดอุทยาน     และนางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
 - วัดไทยเจริญ      

6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม      น.ส.ชฎาพร เสาร์ค า 

7 สรุปรายงานผล     น.ส.ชฎาพร เสาร์ค า 

รวม 2,๐00 
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5.   งบประมาณที่ใช้ 
      5.1 งบประมาณจากราชการ  จ านวน   2,๐00     บาท 
      5.2 งบประมาณภายนอก  จ านวน      -          บาท 
     รวม   2,๐00     บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 วัตถุดิบในการท าน้ ายาอเนกประสงค์   1,329 
 -สับปะรด 6 กิโลกรัม 40 240 
 -น้ าตาลทรายแดง (แบบใส่เฉาก๋วย) 6 กิโลกรัม 22 132 
 -ใบชา 3 ม้า 2  กล่อง 30 60 
 -N 70 6 กิโลกรัม 70 420 
 -เกลือ 3 กิโลกรัม 19 57 
 -น้ ามันหอมระเหย  กลิ่นส้ม  ขนาด 90 ml 1 ขวด 420 420 

2 สติกเกอร์กันน้ า  ขนาด  A 4   1 เล่ม 158 158 
3 กระดาษ A 4  180  แกรม 4 รีม 120 480 
4 ไส้แฟ้มA4 1 แพ็ค 25 25 
5 ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์10 1 กล่อง 8 8 

รวมทั้งสิ้น 2,000 
 
6.    การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. ร้อยละของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน  
4. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  

ศิลปะ  วัฒนธรรม  
5. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน  
6. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า

บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
 

 
100 

 
100 

 
85 

100 
 

100 
 

90 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน 
4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  

วัฒนธรรม 
5. โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 
6. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

 
 

ทุกคน 
 

โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 
ผ่านการประเมิน 

ทุกคน 
 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ  90 
 

   
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
7.3  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ               

ในการจัดการเรียนรู้ได้รับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
                             ( นางสาวชฎาพร เสาร์ค า) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

     ( นางสาลินี  สุขศิริ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-15 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ      แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.๓, ๔.๔, ๖.๔, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๑๑ 
 ตัวชี้วัด 4.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ตัวชี้วัด 4.๔ ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด ๖.๔ ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ตัวชี้วัด ๖.๖ ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ๖.๗ ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ตัวชี้วัด ๖.๑๑ ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์, นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔          
งบประมาณ    26,400  บาท 
________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการศึกษาตามหลักการ 4M ได้แก่ การบริหารคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้น วัสดุ อุปกรณ์เป็นส่วนส าคัญที่จะต้องมีการจัดหาเพ่ือเป็นองค์ประกอบใน
การจัดท าสื่อการเรียนการสอน  ในทางบริหารนั้นถ้าหากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ด้านอื่น โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการวางแผนการ
ใช้งบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดท าสื่อ การเรียนการสอน ทางโรงเรียน
จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
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2.2 เพ่ือให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนไว้ใช้งาน 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Out puts)  
             3.1.1 ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการใช้งาน 
   3.1.2 ร้อยละ 95 ของครูมีวัสดุ อุปกรณ์ไว้ใช้จัดท าสื่อการเรียนการสอน  
      3.2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
             3.2.1 การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น 
  
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 
 

3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
- จัดท าข้อมูลในการจัดซื้ออุปกรณ์ 
- สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของครู 
นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

16,400 
 

 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการ 
 

น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
น.ส. กนิษฐา  วรรณวงษ ์
น.ส. นชุรีภรณ์ จันทร์สิงห ์

 

ผู้อ านวยการ 
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

 รวม 26,400    
 
5. งบประมาณ 
      5.1 งบประมาณจากราชการ       จ านวน       6,400   บาท 
      5.2 งบประมาณจากภายนอก             จ านวน 20,000   บาท 
                                               รวม    26,400   บาท 
 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 45  รีม 120 5,400 
2 กระดาษ A4  70 แกรม ๓0  รีม 110 3,300 
3 ไส้แฟ้ม   ๑๐  ห่อ 25 250 
4 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม  ๕ ห่อ 150 750 
5 กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว   ๒0 ม้วน 20 400 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

6 กาวสองหน้าแบบบาง ๑ นิ้ว   ๒0 ม้วน 40 400 
7 กระดาษการ์ดสี 120 แกรม   5 รีม 120 600 
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8 ลวดเสียบกระดาษ  ๓ กล่องใหญ่ 240 720 
9 แผ่นเคลือบพลาสติก  2 ห่อ 500 1,000 

10 กระดาษเทาขาว  ๒๐ แผ่น 15 300 
11 กระดาษโปสเตอร์สีบาง   ๒0 แผ่น 12 240 
12 ชอล์ก เขียนกระดาน ขาว   ๒๔ กล่อง 30 720 
13 ชอล์ก เขียนกระดาน สี   2๔ กล่อง 35 840 
14 สติกเกอร์ใส  A4  ๒  ห่อ 190 380 
15 กระดาษสติกเกอร์  A4  2 ห่อ 250 500 
16 ลูกแม็กเบอร๑์๐  ๒ กล่องใหญ ่ 2 กล่องใหญ่ 240 480 
17 ลูกแม็กเบอร๓์๕  ๑ กล่องใหญ ่ 1 กล่องใหญ่ 360 360 
18 ลูกแม็ก T3-1๐  ๑ กล่องใหญ ่ ๑ กล่องใหญ่ ๖๐๐ ๓00 

19 สันรูดA๔ ขนาด ๕ มม.  ๔ โหล ๔ โหล ๕๕ 2๒0 

20 สันรูดA๔ ขนาด ๑๐ มม.  ๔ โหล ๔ โหล ๖๐ ๒๐0 

21 ซองน้ าตาลขยายข้าง ๑๐x๑๔ นิ้ว (๕๐ซอง) ๑ ห่อ ๓๐๐ ๓๐๐ 
22 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน-แดง อย่าง   ๑๐ แท่ง ๒๕ ๒๕0 
23 เทปใส ๑ นิ้ว ๒ กล่อง ๒๕0 ๕00 
24 แปรงลบกระดาน  ๒๕ อัน ๒๐ ๕๐0 
25 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 หลอด 3,745 7,490 

รวมทั้งสิ้น ๒6,400 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs)  

1. ร้อยละของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการใช้งาน 
2. ร้อยละของครูมีวัสดุ อุปกรณ์ไว้ใช้จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

 
95 
95 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมได้

อย่างราบรื่น 

 
95 
95 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 การบริหารจัดการงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
7.2 ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนไว้ใช้งาน 

 
 

 
 
 

( นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น)            
     ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
 
 
    
    ( นางสาลินี   สุขศิริ )              
       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ           แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-16 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.4, 6.6, 6.7 
 ตัวชี้วัด 4.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ตัวชี้วัด4.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างพอเพียงและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพภูมิศาสตร์สภาพเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 ตัวชี้วัด 4.๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ตัวชี้วัด 4.๔ ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 4.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาดและพ้ืนที ่
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 ตัวชี้วัด ๖.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ๖.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวนุชรีภรณ์ จนัทร์สิงห์, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔          
งบประมาณ    ๒๔๖,๐๙๘ บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นนโยบายทาง
การศึกษาที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษากับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณตามจ านวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการ
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพ้ืนฐานดังนั้น
ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการ
รองรับนโยบายการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
2.3 เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการใช้เงินอุดหนุน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs)  
 3.1.1  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
 3.1.2  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าหนังสือเรียน  
 3.1.3  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

 3.1.4  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 3.1.5  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
3.2.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าหนังสือเรียน    
3.2.3 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน                         
3.2.4 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.2.5 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียด 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
การจัดสรรงบประมาณโครงการ
การสนับสนุนการการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- ค่าจัดการเรียนการสอน 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

3๓,๒๔๕ 
๖๕,๗๖๐
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๑๓,๘๔๘ 
3๓,๒๔๕ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
น.ส.พินทุสร แสงเนตร,
คณะท างานงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

 รวม ๒๔๖,๐๙๘  
 

หมายเหตุ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล จ านวน ๓๘ คน และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน ๑๕๑ คน 
 
5. งบประมาณ 
      5.1 งบประมาณจากราชการ (เรียนฟรี) จ านวน    ๒๔๖,๐๙๘      บาท 
      5.2 งบประมาณจากภายนอก          จ านวน       -           บาท 
                                        รวม    ๒๔๖,๐๙๘      บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย(บาท) ราคารวม(บาท) 

๑ ค่าหนังสือเรียน 
- ก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

 
๓๘ ชุด 
๒๒ ชุด 
๑๙ ชุด 
๒๓ ชุด 
๓๑ ชุด 
๒๐ ชุด 
๓๖ ชุด 

 
๒๐๐ 
๖๒๕ 
๖๑๙ 
๖๒๒ 
๖๗๓ 
๘๐๖ 
๘๑๘ 

 
๗,๖๐๐ 

๑๓,๗๕๐ 
๑๑,๗๖๑ 
๑๔,๓๐๖ 
๒๐,๘๖๐ 
๑๖,๑๒๐ 
๒๙,๔๔๘ 

รวม 113,848 
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ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 

 
๓๘ คน 

๑๕๑ คน 

 
๓๐๐ 
๓๖๐ 

 
๑๑,๔๐๐ 
๕๔,๓๖๐ 

รวม ๖๕,๗๖๐ 
๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน  

- ก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 

 
๓๘ คน 

๑๕๑ คน 

 
๒๐๐ 
๓๙๐ 

 
๗,๖๐๐ 

๕๘,๘๙๐ 
รวม ๖๖,๔๙๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๔๖,๐๙๘ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
1. ผลผลิต (Out  puts) 
  1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
  2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน 
  3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน                                   
  4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                         
  5. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
100 
100 
100 
100 
100 

2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
   1. นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
   2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน                         
   3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน                         
   4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน                     
   5. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
100 
100 
100 
100 
100 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
7.2 นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
7.3 โรงเรียนเบิกจ่ายงบประมาณเงินสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 ( นางสาวพินทุสร  แสงเนตร)         ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    สร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-17 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   1.2.2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   1.2.3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

มฐ. ที ่3 ตัวบ่งช้ีที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
รหัส KPI ที่ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด                   

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม   

ตัวชี้วัด 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท
สมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด 1.8  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียน แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม , นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564               
งบประมาณ   10,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด้าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง              
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือ
กับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส้าหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเ พ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนวิถีพุทธ
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
พัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา  
และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร  ช่วยกันพัฒนาด าเนิน                             
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการท างาน วิถีชีวิต  ถีการเรียนรู้  วิ ถีวัฒนธรรมต่างๆตามหลัก “ไตรสิกขา”                      
ที่น าไปสู่ “ปัญญา”วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา ทั้ง  3 ด้าน  ทั้งหมดนี้เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ             
ตนตามหลักทางพระพุทธศาสนา  และรู้จักหน้าที่ของตนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่น              
ในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและ  
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน   
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม   
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  2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  2.6 เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.7 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  2.8 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                    
ในโรงเรียนลดลง 
  2.9 เพ่ือให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับ                      
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
  2.10  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
  2.11  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน            

ทุกโรงเรียน” 
3.1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง               

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์             
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   

3.1.5 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

3.1.6 ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.7 ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
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3.1.8  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงคใ์นโรงเรียนลดลง 

3.1.9 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3.1.10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้                 
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

3.1.11 ร้อยละ 80 ของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม                  
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3.2.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3.2.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม   

3.2.5 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

3.2.6 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.7 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 3.2.8  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนลดลง 
 3.2.9 นักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการ
กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 3.2.10 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทาง             
วิถีพุทธ 
 3.2.11  นักเรียน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                    
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้                      

 
 

   น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
และคณะครู 

2. - กิจกรรมหน้าเสาธง       
 -  กิจกรรมเพื่อนไหว้เพ่ือน น้องไหว้

พ่ีศิษย์ไหว้ครู 
    คุณครูทุกท่าน 

 -  กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
   - วาทะธรรมตามรอยพระราชด ารัส     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 

 
    น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม      
 -  สวดมนต์  ท าสมาธิเช้า-เย็น     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

คุณครูทุกท่าน 
 - สวดมนต์ประจ าสัปดาห์     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

และคุณครูทุกท่าน 
 - ท าบุญตักบาตร  ฟังเทศน์ 

ในวันธรรมสวนะ 
    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

และคุณครูทุกท่าน 
 - การรักษาศีล  5     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

และคุณครูทุกท่าน 
 - การใสชุดขาวในทุกวันพระ     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

และคุณครูทุกท่าน 
 - การรับประทานอาหารมังสวิรัติ     น.ส.ชฎาพร  เสาร์ค า 

และคุณครูทุกท่าน 
 - กิจกรรมรักษ์ห้องเรียน     คุณครูทุกท่าน 
 - กิจกรรมประกวดห้องเรียน     น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

และคุณครูทุกท่าน 
 - กิจกรรมนักออมน้อยและ                    

กิจกรรมรักการออม 
    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

และคุณครูที่รับผิดชอบ 
 - การจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการ           

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา                 
ทุกกลุ่มสาระ 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
และคุณครูทุกท่าน 

 - กิจกรรมจิตอาสาน้อย     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และสภานักเรียน 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 - กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
(ชากังราว)                

5,000    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

 - กิจกรรมคนดีศรีเมืองนนท์     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 - กิจกรรมส่งเสริมความดี     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 - กิจกรรมโฮมรูม     คุณครูประจ าชั้น 
 - กิจกรรมสอบธรรมะ     น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
 - กิจกรรมพระช่วยสอน     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 -  กิจกรรมวันไหว้ครู 500    น.ส.เณศรพี ถนอมสินทรัพย์ 
 -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6  3,000   น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   

ระดับชั้นเรียน   
1,500    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

 
3. นิเทศ   ก ากับ  ติดตาม     ผู้อ านวยการ 
4. สรุปรายงานผล     น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

รวม 10,000 
 
5. งบประมาณที่ใช้                             
     5.1 เงินงบประมาณ  จ านวน    5,000 บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน    5,000     บาท 
      รวม  10,000 บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   1,500 

1 กระดาษ A4/80 g 4 รีม 120 480 
2 กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว 8 20 160 
3 กระดาษเทาขาว ๑๒  แผ่น ๑๕ ๑๘๐ 
4 สีไม้คลอรีน 2 หัว 60 สี 1 กล่อง 400 400 
5 สีเมิจิก 2 หัว  ตราม้า  12 สี 1 กล่อง 200 200 
6 กาว TOA 16 ออนซ์ 2 กระปุก 40 80 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6   3,000 

7 ปกใส่วุฒิบัตร สีเขียว 40 เล่ม 60 2,400 
8 กระดาษการ์ดขาว A4  150 แกรม 1 ห่อ 140 140 
9 กระดาษโปสเตอร์สี  2 หน้า  แบบบาง 3  โหล 80 240 

10 แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 1  ห่อ 220 220 
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ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
 กิจกรรมวันไหว้ครู   500 
 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

(ชากังราว)                
  5,000 

 รวมทั้งสิ้น  10,000  
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน            
ทุกโรงเรียน” 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง               
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

6. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

8. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  และมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง 

9. ร้อยละของนักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

100 
 
 
 
 

80 
 
 
 

ด าเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ด าเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

80 
 

80 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

10. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทท 

11. ร้อยละของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 

 
ด าเนินการตามนโยบาย 

 
80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราชปณิธาน และ          

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม   

5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 
ด าเนินการตามนโยบาย 

 
ด าเนินการตามนโยบาย 

ทุกคน 
 

ทุกคน 
 
 
 
 

ทุกคน 
 

 

6. สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    มีทัศนคติ ที่ดีต่อ
บ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

8. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง 

9. นักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

10. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

11. นักเรียน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธ 

ด าเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ด าเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ทุกคน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

ด าเนินการตามนโยบาย 
เพ่ิมข้ึน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   ด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

7.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
7.3 ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   

7.5 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

7.6 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.7 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดี
ต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

7.8 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                    
ในโรงเรียนลดลง 

7.9 นักเรียนสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับ                      
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 7.10 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 7.11 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
 
 
 
                ( นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม )     
             ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ )        
       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    STEM Education    รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-1๘ 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ    แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มฐ. ที่  1ตัวบ่งช้ีที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    3.2    ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รหัส KPIที่  1.1, ๑.๔, ๑.๗, ๒.๑, 2.2, 2.7, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.1๑, ๔.1, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๖, ๕.1, 
๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๖, ๕.๗ 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และบรมรา
โชบายด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ 

ตัวชี้วัด 1.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 1.๗ ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ๒.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวชี้วัด ๒.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ๒.๗ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านDigital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(Coding) 
ตัวชี้วัด ๓.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21          ( 

๓R๘c) 
ตัวชี้วัด ๓.๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด ๓.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ๓.๑๑ ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
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ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ตัวชี้วัด ๔.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล(Digital Device)เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวชี้วัด ๔.๔ ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล(Digital Device)เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด ๔.๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ๕.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก

ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

ตัวชี้วัด ๕.๒ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตถัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและ
ชุมชน 

ตัวชี้วัด ๕.๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด ๕.๔ ร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียนชุมชนเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ตัวชี้วัด ๕.๖ ร้อยละของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ตัวชี้วัด ๕.๗ ร้อยละของครู และนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, นางยุวดี ทองค า, นายอนุวัตร ธิระมาร,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, 
  นางสาวปาณิสรา ค ามูล 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓– 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ  2,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.หลักการและเหตุผล 
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษา โดยก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน
ส่วนใหญ่ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและจากการที่ทางรัฐบาลให้ความส าคัญการใช้วิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศโดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การการคิดแก้ปัญหา
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
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2.วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณากา
รสหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 
 2.2  เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education 
โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอน
แบบ STEM ของโรงเรียนต่อไป 
 
3.เป้าหมาย 
       3.1ผลผลิต 

 3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรียนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 
 3.2 ผลลัพธ์ 

 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3.2.2 ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือยกระดับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3.3.3 ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะ
เต็มศึกษา 
 
4.กิจกรรมการด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
 4. 
5. 
 6. 
 7. 
 
 8. 
 9. 

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะท างาน 
ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดส่งครูเข้าร่วมอบรม STEM Education 
จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนในชั้นเรียน 
จัดกิจกรรม STEM Education ในชั้นเรียน 
จัดประกวดแข่งขันโครงการ STEM 
Education 
ก ากับ ติดตาม/นิเทศ 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

✔ 
 

✔ 
 

✔ 
 

✔ 
 
 

 

  
 ✔ 

 
 

 
 
 
 

1,165 
✔ 

 
835 

✔ 
 
 

 
 
 
 
 
✔ 
 
 
✔ 
 

 
 
 
 
 
✔ 
 
 
✔ 
✔ 

ผู้บริหาร 
นางสาวกนิษฐา
นางสาวกนิษฐา
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวกนิษฐา 

นางยุวดี 
ครูทุกคนในโครงการ 

 
ผู้บริหาร 

นางสาวกนิษฐา 

 รวม 2,000   บาท  
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5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ จ านวน ๓,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จ านวน - บาท  
  รวม ๓,000 บาท  
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 3 รีม 120 360 
2 กระดาษโฟโต้ 120 g 1 รีม 150 150 
3 กระดาษเทาขาว 5 แผ่น 14 70 
4 ปากกาเคมีตราม้า แพ็ค 12สี 1 กล่อง 150 150 
๕ สีไม้คลอรีน 24 สี 2 กล่อง 120 240 
๖ กาว UAU stick 3 แท่ง 65 195 

 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มในการส่ง
ประกวดแข่งขันโครงการ STEM 
Education 

  835 

 รวมทั้งสิ้น   2,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต  
1.นักเรียนได้รับส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.นักเรียนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดย
ระบบสะเต็มศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะเป็นอย่างดี       

 7.2  ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษาและได้
สื่อนวัตกรรมเพ่ือไปใช้ในการเรียนการสอน 
       

 
 

 
 
 
 

        ( นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ )      
              ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
 

     ( นางสาลินี  สุขศิริ )     
        ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงการ         โรงเรียนสีขาว    รหัสกลุ่มงาน   วชก. 1-19 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ    แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มฐ. ที่. 1 ตัวบ่งช้ีที ่  1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.2.4   สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่      1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
รหัส KPI ที ่1.5, 1.6,  3.9, 4.7 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมความสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
 ตัวชี้วัด 3.9 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 ตัวชี้วัด 4.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย, นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น ,นายอนุวัตร  ธิระมาร,  

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางยุวดี  ทองค า, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ,นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช, 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์, นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์, นางกัญจนา  บัวพุ่ม   

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน  2564 
งบประมาณ 2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว ให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ     
ยาเสพติดและอบายมุข มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข จึงได้จัดท า 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและ
เป้าหมายของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม 
          2.2  เพื่อให้นักเรียนในห้องเรียนดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
  2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแกนน าประจ าห้องและครูที่ปรึกษาบริหารจัดการ  การอบรม    
การสนับสนุนกิจกรรมและติดตามประเมินผล  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 
 3.1.1 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้วิธีการป้องกันยาเสพติด 
 3.1.2 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทกุคนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 3.1.3 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจาก
บุคคลภายนอก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 3.2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
 3.2.2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด 
 3.2.3 ครูและนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ 
 3.2.4 นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 3.2.5 นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 
 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้  
- จัดกลุ่มอาสาสมัครแกนน าในห้องเรียนดู

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
และคณะครู 

3. จัดกิจกรรม      
 - กิจกรรมหน้าเสาธง 

- กิจกรรมในห้องเรียน 
- ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

นางยุวดี  ทองค า และและ
คณะครู 

 - ค่ากระดาษท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
(กระดาษA4 2 รีม )  

- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 

 500  
 

500 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 - กิจกรรมโรงเรียนสีขาว   1,000   
4. 
5. 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผู้อ านวยการ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

รวม 2,000  บาท  
 
5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 งบประมาณจากราชการ จ านวน 2,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จ านวน - บาท  
                รวม 2,000 บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/80g 5 120 600 
2. กระดาษการ์ดขาวA4/120g 2 120 240 
3. กระดาษปกสี 120g 2 120 240 
4. กระดาษขาว เทา บาง 15 15 225 
5. สีไม้คลอรีน 24 สี 2 120 240 
6. กาว2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว  2 20.50 41 
7. ปากกาเคมีสีด า 3 15 45 
8. ปากกาเคมีสีน้ าเงิน 3 15 45 
9. ฟิวเจอร์บอร์ด65x112ซม. 3 60 180 

10. ลูกแม็กซ์เบอร์35 2 12 24 
11. กาวTOA 16 ออนซ์ 3 40 120 

รวม   2,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต(Outputs) 

1.  ร้อยละของครูสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการยาเสพติด 
2.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
3.  ร้อยละของนักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด   

 
100 
100 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
2, นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่ชอบ 
3. นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด อุบัติเหตุ โรคภัยและปัญหาทางเพศ 

 
ทุกคน 
ทุกคน 
ทุกคน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนน าไปปฏิบัติตามที่ได้รับความรู้จากคุณครู 
 7.2 นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้อ่ืนได้ 
 7.3 นักเรียนจะต้องเป็นผู้น าในอนาคตข้างหน้าได้ 

 
 
 
 
 
 
                ( นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย )          
              ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
        

( นางสาลินี   สุขศิริ) 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   สานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)  รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-2๐ 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มฐ. ที ่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

     1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน       
      ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
                      ในชีวิตได้ 
     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
      จัดการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รหัส KPI ที ่๒.๑, ๒.๒, ๒.๗, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๑๐, ๓.๑๑ 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด  ๒.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด ๓.๔ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๓R๘C) 
 ตัวชี้วัด ๓.๕ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ก าหนด 
 ตัวชี้วัด ๓.๖ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะความรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 ตัวชี้วัด ๓.๘ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัด ๓.๑๐ ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
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 ตัวชี้วัด ๓.๑๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพินทุสร แสงเนตร, นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์, นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
   นายอนุวัตร   ธิระมาร 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ     ๘๑,๙๓๕ บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็น
การรวมพลังระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน 19 หน่วยงานและภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อน
และยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นผ่านการด าเนินงานของ 12 คณะท างาน ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็น
ระบบผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย  โดยมี
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ 1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษา 
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา 2) เพ่ือจัดท าและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือ
การศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ 4) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical 
Thinking) จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ 
เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม และ 5) เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาสูร่ะดับนานาชาติ  
 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ที่มาจากทุกต าบลในประเทศไทย ต าบลละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนจากหลายสังกัดเพ่ือเข้ารับการพัฒนาในระยะแรก จ านวน 3,322 
โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3,093 โรงเรียน  โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 184 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จ านวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายเเดน จ านวน 14 
โรงเรียน โดยจะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนอ่ืน ๆ ในระยะต่อไป จนครบทั้ง 7,424 โรงเรียนตามเป้าหมายของ
โครงการ  
 เนื่องด้วยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ 
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนประชารัฐขึ้น โดยมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศที่ครอบคลุม 6 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้  2) การผลิตและพัฒนาครู  3) การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย  4) การบริหารจัดการ 5) การ
ประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และ 6) ICT เพ่ือการศึกษา  
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลการศึกษา ของโรงเรียนที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งจะเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง 

ชุมชน หน่ วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชนที่ สนใจสามารถพิจารณาสนับสนุน และติดตามผลได้อย่ าง
ใกล้ชิด (Transparency & Monitoring & Evaluation) 

2.2 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือให้สถานศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ และมาตรฐานการศึกษา
จากทั่วโลก (Digital Infrastructure & High Standard Education Accessibility) 

2.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเ รียน     
การสอน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นสื่อ 

2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง (High Quality Principles & Teachers Leadership)  

2.5 ยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  (English 
Language Capacity) 

2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
2.7 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) เพ่ิมข้ึน และมีผลการยกระดับผลการทดสอบ 

NT ที่เพ่ิมขึ้น 
 

3.เป้าหมาย 
      3.1 ผลผลิต 
  3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
  3.1.2 พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้เป็น Smart Class 
  3.1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นสื่อ 
  3.1.4 ร้อยละ ๕๑.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
ภาษาไทย  
  3.1.5 ร้อยละ ๓๓.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
ภาษาอังกฤษ  
  3.1.6 ร้อยละ ๓๔.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร์  
  3.1.7 ร้อยละ ๓๙.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
วิทยาศาสตร์ 
  3.1.8 ร้อยละ ๖๙.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา  
  3.1.9 ร้อยละ ๗๙.๕๐ ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านค านวณ
  3.1.1๐ ร้อยละ 85.00 ของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
  3.1.1๑ ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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  3.1.1๒ ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย 
    3.2 ผลลัพธ์ 
  3.2.1 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาไทย สูงขึ้น 
  3.2.2 คะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-net) ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
  3.2.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) คณิตศาสตร์ สูงขึ้น 
  3.2.4 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-net) วิทยาศาสตร์ สงูขึ้น 
  3.2.5 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา สูงขึ้น 
  3.2.6 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านค านวณ สูงขึ้น 
  3.2.๗ ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
  3.2.๘ ครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้ 
4. กิจกรรมการด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะท างาน     ผู้อ านวยการ 
2. ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าโครงการ     น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
3. ด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ตามตัวชี้วัด 
 
 

   
ครูผู้สอนทุกคน 

 3.1 ตัวชี้วัดด้านนักเรียน      ครูผู้สอนทุกคน 
 - ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ      
 - สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
 - สร้างพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนที่ดี      
 - ปลูกฝังจิตสาธารณะของผู้เรียน      
 - ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน      
 - ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง 
    

 

 - ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
 - ส่งเสริมความสามารถด้านความรู้เชิงบูรณา

การ STEM 
   

 
 

 -  ส่ ง เ สริ มความสามารถด้ าน  ICT และ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

    
 

 3.2 ตัวชี้วัดด้านครู      นายอนุวัตร ธิระมาร 
 - การพัฒนาตนเองของครู     ครูผู้สอนทุกคน 
 -  การจัดการ เรี ยนการสอนแบบ Child 

Centric 
    

 

 -  การจั ดการ เรี ยนการสอนแบบ  Stem 
Education 
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 - การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ      
 - การพัฒนาความสามารถด้าน ICT และ

ภาษาอังกฤษ 
    

 

 3.3 ตัวชี้วัดด้านโรงเรียน     หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
 - เป็นศูนย์กลางการเข้าถึง ICT และระบบ 

Digital 
    

และผู้อ านวยการ 

 - การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม      
 - โปร่งใส ตรวจสอบได้      
 ๓.๔ โครงการงบประมาณจากบริษัท ซีพี

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
    

ครูผู้สอนทุกคน 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
 - โครงการการพัฒนาทักษะ Active Learning 

ของครูและนักเรียน 
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๗,๕๕๕  

 - โครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่า สู่การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐  ๙,๓๘๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

 ๓.๕ ซ่อม บ ารุ งรักษาวัสดุ  อุปกรณ์ สื่ อ
เทคโนโลยี 

๕,๐๐๐    น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

4 ก ากับและติดตาม     ผู้อ านวยการ 
5 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ     น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

รวม ๘๑,๙๓๕  
 
5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จ านวน   ๓,๐00  บาท 
          5.2 งบประมาณภายนอก (CP All)  จ านวน          ๗๖,๙๓๕ บาท (ยอดยกมา) 
          ๕.๓ งบประมาณภายนอก (บริจาค ) จ านวน    ๒,๐๐๐ บาท (ยอดยกมา) 
          รวม  ๘๑,๙๓๕ บาท 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

๑ ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการการพัฒนาทักษะ Active 

Learning ของครูและนักเรียน 
- ๔๗,๕๕๕ ๔๗,๕๕๕ 

๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มี
มูลค่าสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- ๒๙,3๘๐ ๒๙,3๘๐ 

รวม ๘๑,๙๓๕ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต  
1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเข้าถึง ICT และระบบ Digital 
2. การใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
3. นักเรียนมีค่านิยมและสุขภาวะที่ดี 
4. โรงเรียนมีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
5. โรงเรียนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
6. ร้อยละ ๕๑ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 

ภาษาไทย 
7. ร้อยละ ๓๓ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 

ภาษาอังกฤษ 

 
ทั้งโรงเรียน 

ครูผู้สอนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
ครูและบุคลากร 
ผู้บริหาร/คณะครู 
นร. ป. 6 ทุกคน 

 
นร. ป. 6 ทุกคน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  

 8. ร้อยละ ๓๔ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร์   

9. ร้อยละ ๓๙ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
วิทยาศาสตร์ 

10. ร้อยละ ๖๙ ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน  ด้านภาษา  
11. ร้อยละ ๗๙.๕๐ ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้าน

ค านวณ 
1๒. ร้อยละ 85  ของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
1๓. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1๔. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

นร. ป. 6 ทุกคน 
 

นร. ป. 6 ทุกคน 
 

นร. ป. ๓ ทุกคน 
นร. ป. ๓ ทุกคน 

 
ครูและบุคลากร 
ครูและบุคลากร 

 
ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน 
ผลลัพธ์  

1. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาไทย 
สูงขึ้น 

2. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น  

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร์  สูงขึ้น 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) วิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้น 

5. ร้อยละผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น  ด้านภาษาสูงขึ้น 
6. ร้อยละผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านค านวณสูงขึ้น 
๗. ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  

 
ร้อยละ ๕๑  

 
ร้อยละ ๓๓ 

 
ร้อยละ ๓๔ 

 
ร้อยละ ๓๙ 

 
ร้อยละ ๖๙ 

ร้อยละ ๗๙.๕๐ 
ร้อยละ 100 
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๘. ครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

ร้อยละ 80 
 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
7.3 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) เพ่ิมขึ้น และมีผลการทดสอบ NT ที่เพ่ิมข้ึน  
7.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นผู้แนะน าและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

7.5 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเข้าถึง ICT และระบบ Digital 
 

( นางสาวพินทุสร  แสงเนตร )      ( นางสาลินี   สุขศิริ )  
     ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-21 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่        2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที่        3.2  ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

รหัส KPI ที่  2.2 , 2.7 ,3.4 ,3.11 ,4.3, 4.4 ,4.6 
ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 2.7 ร้อยละของผุ้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacyในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

(3R8C) 
ตัวชี้วัด 3.11 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนผ่านระบบ Digital Technology 
ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวชี้วัด 4.4 ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด 4.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ   นางยุวดี ทองค า, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์,นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน,  

นายอนุวัตร ธิระมาร, น.ส.เพ็ญนภา   พันพินิจ,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ    2,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะน า
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญ
รอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบใน
โครงการพัฒนา เพ่ือน าความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
 งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง ของ
ปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอ้ือต่อการสร้าง ความ
รับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับ การพัฒนาทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 
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21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลท าให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้น การจดจ าเนื้อหา
มากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของ ประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียน  ปรากฎอยู่ในหลายพ้ืนที่  ซึ่งมีสาเหตุจาก การขาดครู
หรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย   ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่
ทันสมัยและการเข้าถึงได้ล าบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย  กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก  
ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  และการแก้ปัญหาต่างๆก็ท าได้ใน
วงจ ากัด 
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อย่าง
รวดเร็ว   จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่จะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด าเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับ 
สนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเรียนการสอน 
อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ 
ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการด าเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนา 
การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 2.2 เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 
 3.1.1 ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

 3.1.2 ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

 3.1.3 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
3.2 ผลลัพธ์ 
 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
 3.2.2 ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

มากขึ้น 
 3.2.3 ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาน ามาเผยแพร่แก่กลุ่มเครือข่าย 
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4. กิจกรรมการด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
 4. 
 
 5. 
  
 6. 
 7. 

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะท างาน 
ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
จัดซื้อ อุปกรณ์ – ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
DLIT 
สร้าง 1 นวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาในช่อง
ของ DLIT 
ก ากับ ติดตาม/นิเทศ 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,000 

 
 

 
 
 

1,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร 
นายอนุวัตร 

นางสาวเพ็ญนภา 
นางสาวทิพาภรณ์ 
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวเณศรพี 

 
ผู้บริหาร 
นางยุวดี 

 รวม 2,000  บาท  
 
5. งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ จ าวน 2,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จ านวน    - บาท  
  รวม 2,000 บาท  
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 ปากกาไวท์บอร์ด pirot น้ าเงิน 5 แท่ง 25 125 
3 ปากกาไวท์บอร์ด pirot ด า 4 แท่ง 25 100 
4 ปากกาไวท์บอร์ด pirot แดง 5 แท่ง 25 125 
5 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 2 อัน 25 50 
6 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน,ด า,แดง 3 ขวด 75 225 
7 เม็ดแม่เหล็กติดกระดานไวท์บอร์ด แพค 6 

เม็ด 
5  35 175 

8 กระดาษการ์ดขาว A4 180g 1 รีม 300 300 
9 ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ DLIT   300 

รวมทั้งสิ้น 2,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต  
1. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการ 
2. ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวาง

และท่ัวถึง 

 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษามากขึ้น 
3. ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาน ามาเผยแพร่แก่

กลุ่มเครือข่าย 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

7.2 ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
 
 
 
        ( นางยุวดี   ทองค า )   
                   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
                ( นางสาลินี  สุขศิริ )           

           ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ    โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-22 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที่.. 1....ตัวบ่งช้ีที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   2.1.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
มฐ. ที่.. 2....ตัวบ่งช้ีที่   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี    
                                      คุณภาพ 
มฐ. ที่.. 3....ตัวบ่งช้ีที่     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน  
                                     ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
       จัดการเรียนรู ้

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 1.5 , 1.7 , 1.8 , 6.2 , 6.6 , 6.7 
 ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และ         
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของสถานที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
  ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์ 
  ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของซาติยึดมั่นการ
ปกครอง 
   ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
  ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  ตัวชี้วัด 6.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม น าการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 6.6 ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมชิอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  ตัวชี้วัด 6.7 ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาลินี  สุขศิริ, นางสาวชฎาพร เสาร์ค า, นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม, นางสาวพินทุสร  
แสงเนตร, นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564              
งบประมาณ   ๑,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา
จากผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรมไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ท าการ ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดให้
สถานศึกษา                ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือ
สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.2 เพ่ือมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และส านึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
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2.3 เพ่ือมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

2.5 เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

3.1.1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
3.1.2.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการ

เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   
3.1.3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

  3.1.4.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จรยิธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

  3.1.5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพ่ิมขึ้น   
3.2.2  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
3.2.3  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3.2.4  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมและ

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   
3.2.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก

ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4  
1. 

 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                    
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้                      

 
 

   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 

2. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารวิชาการ      
    -การวางแผนการให้บริการด้านวิชาการ

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

 
 

  
 

 นายอนุวัตร ธิระมาร 
และคณะครูทุกคน 

    -การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

    -กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน                        
มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต   

 200   คณะครูทุกคน 

    -นักเรียนจัดท าโครงงาน/วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

  200  น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
และน.ส.ชฎาพร เสาร์ค า 

 
    -ครูจัดท าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 

Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
และน.ส.ชฎาพร เสาร์ค า 

    -จัดท าแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆของโครงการโรงเรียนสุจริต 

    น.ส.ธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
และน.ส.ชฎาพร เสาร์ค า 

    -สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการ                         
ที่ เกี่ ยวข้องการด า เนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 

3. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงบประมาณ      
    -การวางแผนงบประมาณโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนสุจริต    
 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4  
    -ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของโรงเรียนทราบ 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

-แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามี
ส่วนร่วม 

    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
  -จัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน 

    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

   -แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกผลการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน  และ
รายงาน แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

    นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

4. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานบุคคล       
    -จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียน เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ 
และตระหนักในการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต    

    น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

   -สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

 200   น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -  มี ก า ร เ ผยแพร่  ป ระชาสั ม พันธ์  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน การ
พัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียน
สุจริต 

    น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 

    -ยกยอ่ง ชมเชยบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างตามคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

    น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -มอบรางวัลให้กับบุคลากรที่เป็น
แบบอย่าง ตามคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

   200 
 

น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
    -จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรโรงเรียน

สุจริต 
    น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงาน                 
ที่ เกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริตไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

    น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

   -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ผลงานความส าเร็จ               
ที่ เกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

   ๒0๐ นายอนุวัตร ธิระมาร 

5. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป      
    -วิเคราะห์สภาพชุมชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การวางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และนางพะเยาว์ เรืองอ่อน 

    -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์
ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และนางพะเยาว์ เรืองอ่อน 

    -ส ารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

    -การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร
สถานที่และรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

   -ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และนางพะเยาว์ เรืองอ่อน 

6. นิ เทศ ก ากับ ติดตามการด า เนินงานของ     
กิจกรรมกลุ่มงาน  4  ฝ่าย 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย 

7. สรุปรายงานผลโครงการ     น.ส.ชฎาพร เสาร์ค า 
รวม ๑,000  

5. งบประมาณที่ใช้                             
     5.1 เงินงบประมาณ  จ านวน  ๑,000  บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน       -     บาท 
      รวม  ๑,000  บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8    รีม 120 960 
2 ไส้แฟ้ม A4  2   แพ็ค 20 40 
 รวมทั้งสิ้น   1,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

 1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม   

 2.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   

 3.  ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 4.  ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

 5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
ปฏิบัติได้ 

 
80 

 
80 

 
 

80 
 

ปฏิบัติได้ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ  
โปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มข้ึน   
      2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการ

เป็น    
 พลเมืองดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
     3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
      4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น   
      5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ประสานความร่วมมือระหว่าง   
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
ปฏิบัติได้ 

 
ปฏิบัติได้ 

 
ปฏิบัติได้ 

 
 

ปฏิบัติได้ 
 

ปฏิบัติได้ 
 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตน

ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
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4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 
 

                   ( นางสาวชฎาพร เสาร์ค า )  
                       ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ )                    
       ผู้อนุมัติโครงการ   
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โครงการ         พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล     รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-23 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
มฐ. ที่.. 1 ตัวบ่งชี้ที่   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.4 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

มฐ. ที่.. ๒ ตัวบ่งชี้ที่   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มฐ. ที่.. ๓ ตัวบ่งชี้ที่     ๓.๑ จัดการเรียนรู้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน                
                                     ชีวิตประจ าวัน 
   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่      2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
รหัส KPI ที ่2. 1, 2.2, 2.17, 3.4, 4.3  

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 2.17 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 3.4 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปาณิสรา  ค ามูล , นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ , นางสาวพินทุสร แสงเนตร, 
นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ ๓,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 

ซึ่ งเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิด
ความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน มี อุปกรณ์และสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เ อ้ือต่อ 
การเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถ ในการบริหารจัดการ 
ให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา  
ของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิต  
ในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา  
ที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 
จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่
โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
การศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่ งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

     ด้วยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลบางขุนกอง เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพภาพเพ่ิมข้ึน  โดยมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของเอกชน บ้าน 
วัด รัฐ โรงเรียน  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มี 
ครคูรบชั้นเรียน ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน มีงบประมาณ
เพียงพอ  มีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 

2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรู้ความสามารถ และทักษะหลายด้าน  ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
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2.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพของครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
งานวิจัย   จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ   

2.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการ
ลูกเสือ  และทักษะอาชีพ  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การ ใช้
ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๒.๕  เพ่ือส่งเสริมให้บ้าน  วัด ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 

๓.๑.๑  ร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้  ระบบสารสนเทศของโรงเรียน     
        ๓.๑.๒  ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆ 

                  3.1.3 ร้อยละ 100 ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
        ๓.๑.4  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรเพียงพอ  ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรียน มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และได้รับการพัฒนาความรู้  และวิชาชีพ 
         3.1.5 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ของ สพฐ 

        ๓.๑.6  ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ มีทักษะการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า 3 
ภาษา 

มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น            
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        ๓.๒.๑  ร้อยละ 3  ของจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

        ๓.๒.๒  ร้อยละ 90 ของชุมชนมีความพึงพอใจ 
       ๓.๒.๓  ร้อยละ 30 ของครูมีวิทยฐานะเพ่ิมมากขึ้น 
       ๓.๒.๔  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 
       ๓.๒.๕  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ภาษา 
       ๓.๒.๖  ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอยีดโครงการ     ผู้อ านวยการ 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดักิจกรรมดังนี ้
   - กิจกรรมภาษาจีน 
   - การจัดการเรยีนการสอนเชิงรกุ 
Akita Action (ภาษาไทย คณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร)์ 
   - ค่าเอกสาร 
นิเทศ/ตดิตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
๕00 

๑,000 
 
 

272 
 

 
 

1,228 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปาณสิรา  ค ามูล 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า 
นางสาวปาณสิรา ค ามูล 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
นางสาวปาณสิรา  ค ามูล 

ผู้อ านวนการ 
นางสาวปาณสิรา  ค ามูล 

รวม ๓,000  บาท  
 
5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 งบประมาณจากราชการ จ านวน 3,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก จ านวน      -  บาท  
                รวม 3,000 บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80g 9 รีม 120 1,080 
2 กระดาษการ์ดขาว A4 180g 1 รีม 300 300 
3 แฟ้มตราช้าง ขนาด A4 2 อัน 120 240 
5 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x65ซม. ๖ แผ่น ๔0 240 
6 กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว ๘ ม้วน ๒0 ๑๖0 
7 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนา(คละสี) ๒0 แผ่น ๙ ๑๘0 
8 แฟ้มตราช้าง ขนาด A4 2 อัน 120 240 
9 กระดาษเทาขาวหนา ๑0 แผ่น ๑๕ ๑๕0 

10 ไส้แฟ้มขนาด A4 4 แพ็ค ๒๕ ๑00 
11 ลูกแม็กซ์ เบอร์ 35  ๒ กล่อง ๑๒ ๒๔ 
๑๒ ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10  ๒ กล่อง ๗ ๑๔ 
13 ค่าเอกสาร    272 

รวม 3,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต(Outputs) 
      ๑.  นักเรียน  มีความพึงพอใจภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้  ระบบสารสนเทศ     
      ๒.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆ 
      ๓.  ครูและบุคลากรเพียงพอ  ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรียน มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และได้รับการพัฒนาความรู้  และวิชาชีพ 
      4. ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
      5. นักเรียนได้รับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ของ สพฐ 
      6. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์  มีทักษะการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา   
มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 

 
ร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ  ๙๕ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
๒. ชุมชนมีความพึงพอใจ 
๓. ครูมีวิทยฐานะเพ่ิมมากขึ้น 
๔. นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 
๕. นักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ภาษา 
๖. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๓๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1 โรงเรียนมีความพร้อมด้านหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มีครูครบชั้น
เรียน ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน มีงบประมาณเพียงพอ  
มีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพ่ือให้บริ
การด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 

๗.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะ
ผู้น า  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรู้ความสามารถ และทักษะหลายด้าน  ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   

๗.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาวิชาชีพของครูให้ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และงานวิจัย   จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ   

๗.4 นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ  และ
ทักษะอาชีพ  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การ ใช้ภาษาในการ
สื่อสารไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรมจริยธรรม  
ตามอัตลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
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7.5 นักเรียนได้รับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTVและได้รับการดูแลนักเรียนเยี่ยมบ้านจาก
ครูประจ าชั้น 

7.6  บ้าน  วัด ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา 

          
 
 
 

                                                                     ( นางสาวปาณิสรา  ค ามูล )        
                          ผู้รับผิดชอบโครงการ
         

      
 
          
      ( นางสาลินี   สุขศิริ)  
        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   รหัสกลุ่มงาน วชก.1-24 
ตามมาตรฐาน สสวท.  

กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่     1. คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที่     3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    3.2    ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รหัส KPIที่  2.7, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.10, 4.6, 5.7 
 ตัวชี้วัด 2.7 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเชิงรุก 
(akita action model) 

ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Coding) 

ตัวชี้วัด 3.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัด 3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) 
มากกว่าร้อยละ50ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 3.10 ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น  “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 4.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 5.7 ร้อยละของครูและนักเรียน สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 
ผู้รับผิดชอบ นางยุวดี ทองค า, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, 

นางสาวปาณิศรา  ค ามูล ,นางเพ็ญนภา   พันพินิจ , นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564      
งบประมาณ 1,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเพื่อติดตาม กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนของโรงเรียน 
รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน าที่มุ่งสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ SMT ที่เน้นการ ลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์คิด
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปกรณ์) ให้ความส าคัญกับวิชา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษา โดยก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของ
ชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซ่ึงมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผล
การทดสอบระดับชาติ O-net และ NT อยู่ในล าดับต้นๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 และต้องการรักษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัด
ให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, LAS ขึ้นตอบสนองความ
ต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ และให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  ตลอดจนมุ่งผลิตก าลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
      2.2  เพ่ือฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณากา
รสหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่ทันสมัย 
 2.3  เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ การเรียนรู้ SMT ที่
เน้นการ ลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของ
โรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนต่อไป 
 2.4  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-net ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผลการสอบข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 2.5  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกับภายนอก 
 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

 3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรียนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 
 3.2 ผลลัพธ์ 

 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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      3.2.2 ร้อยละ 49.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์  
      3.2.3 ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 

วิทยาศาสตร์  
           3.2.4 ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การคิดค านวณ 
               3.2.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
         3.2.6 ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 สูงขึ้น ร้อยละ 3 
        3.2.7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
          3.2.8 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  
 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

 
 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 

 
2. 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบและร่วมปรึกษาหารือ 
เสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

- จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
- -  จัดกิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า 
- -  จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น 
- -  จัดติวสอบ ข้อสอบกลาง ในระดับชั้น ป.2 

ป.4 และ ป. 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นางยุวดี 
นายอนุวัตร 
นางสาวพินทุสร 
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวปาณิศรา 
นางสาวเพ็ญนภา 
นางสาวจิราพร 

 
 

3. 
 
 

4. 
5. 

- จัดติวเข้ม NT ในระดับชั้น ป. 3 และ  
O-net ในระดับชั้น ป.6 
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขัน  
กิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียน    
นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 

 
 

 
 

1,000 

 

  
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
นางยุวดี  ทองค า 

รวม 1,000 บาท  



168 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

5.  งบประมาณ 
 5.1 เงินงบประมาณราชการ จ านวน 1,000 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ จ านวน     -       บาท 
  รวม 1,000 บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
3 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120x90 ซ.ม. 1 แผ่น 100 100 
8 ปืนกาว 2 อัน 150 300 
 รวมทั้งสิ้น   1,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต  
1.นักเรียนได้รับส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ัง 3 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียน   
จัดขึ้น 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
3. นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
  นักเรียนทุกคน 

 
  นักเรียนทุกคน 
  นักเรียนทุกคน 
  นักเรียนทุกคน 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะเป็นอย่างดี       

 7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
  ( นางยุวดี   ทองค า )                  ( นางสาลินี  สุขศิริ )              
           ผู้รับผิดชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ   
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โครงการ   การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PLC รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-
25 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ               แผนงาน การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน          
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

รหัส KPI ที่ 3.1, 3.3, 3.4, ๓.๙, ๓.๑๐, ๕.๖, ๕.๗, ๖.๑, ๖.๕, ๖.๑๑, ๖.๑๓ 
 ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของสถานศึกษาเป้าหมายที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบเชิงรุก (Akita 
Action Model ) 

ตัวชี้วัด 3.3  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Coding) 

ตัวชี้วัด 3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21(3R8C) 

ตัวชี้วัด 3.๙  ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิต 

ตัวชี้วัด 3.๑๐  ร้อยละของครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach  ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด ๕.๖ ร้อยละของครูมีความคิดสร้างสรรค์สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมและด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ๕.๗ ร้อยละของครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายใน 
ตัวชี้วัดที่ 6.5 ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 6.11 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1๓ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัด

การศึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอนุวัตร  ธิระมาร ,นางยุวดี ทองค า , นางสาวพินทุสร  แสงเนตร , นางสาวทิพาภรณ์  มะ
หิน 

นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์,  
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ      3,000  บาท 
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1. หลักการและเหตุผล 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม
หมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสพฐ.โดยรมต.ศึกษาธิการ ได้มุ่งหวัง
ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
ประกอบอาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว การขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครูและน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษา
แห่งชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการ
นิเทศภายเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 

2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 21 คน ได้รับการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริม

ให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
  3.2.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศ

ภายเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
            3.2.3 ร้อยละ100 ของครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
            3.2.4 ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            
           3.2.5 ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับดีและดีมาก   
           
4. การด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 
5 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแต่งตั้ง
คณะท างาน 
จัดประชุมนิเทศเรื่องการบริหารโครงการนิเทศ
ภายในเพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
PLC 
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
-สร้างและพัฒนานวัตกรรมในการการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 
-จัดท าโครงการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
PLC 
- คัดเลือกผลงานนวัตกรรม PLC และส่งเสริมให้
ครูส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร  
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์   

 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางยุวดี ทองค า 

 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 

 
 

ผู้อ านวยการ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

รวม 3,000  
 
5. งบประมาณ 
     5.1 งบประมาณจากทางราชการ  จ านวน   3,000   บาท  
     5.2 งบจากภายนอก (เงินบริจาค)      จ านวน         -    บาท 
                 รวม      3,000  บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. งบประมาณ ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมในการการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการสร้างนวัตกรรม 

  1,000 

2. คัดเลือกผลงานนวัตกรรม PLC และส่งเสริมให้ครูส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ เป็น
ค่าด าเนินการจัดท ารูปเล่มถ่ายเอกสาร 

  1,000 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ  ดังนี้    
 3.1  กระดาษ A4 80 แกรม   5 รีม 120 600 
 3.2  แฟ้มตราช้าง AAA ๒ แฟ้ม ๑50 ๓๐0 
 3.3 ใส่แฟ้มเอกสาร  ๕ ห่อ ๒0 ๑๐0 

รวมทั้งสิ้น 3,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC 
ขับเคลื่อนการ 

 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือ

ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
4. ครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            
5. ครูโรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับดีและดีมาก   

 
100 

 
80 

 
100 

 
90 

 
90 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ครูมีความรู้เกี่ยวกับ“ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) เพ่ือพัฒนาตนเอง น าผลที่ได้จากการพัฒนา
มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 
 
 

 
           
                                                                                        ( นายอนุวัตร  ธิระมาร) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-26 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ              แผนงาน การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน          
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

รหัส KPI ที่ ๔.1, ๔.3, ๔.๔, ๔.๕, ๕.๗, ๖.๔ 
 ตัวชี้วัด ๔.1 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ตัวชี้วัด ๔.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล Digital  Device เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ตัวชี้วัด ๔.๔ ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิตอล Digital  Device  เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด ๔.๔ ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทด้านประเภท
ขนาดและพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด ๕.๗ ร้อยละของครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

ตัวชี้วัด ๖.๔  ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่
มีความทันสมัยยืดหยุ่นคล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาและเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
ผู้รับผิดชอบ  นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางยุวดี ทองค า,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, 

นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ      ๒๕,000  บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา หนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้น ความส าคัญ
ของการส่งเสริมบทบาทให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่  เพ่ือท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่ สถานศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้น การจะขับเคลื่อน
แนวคิด ดังกล่าวเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่ชัดเจนจากปัจจุบันสู่อนาคต ทุกภาคส่วนที่มีความ 

เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบและเดินหน้าการพัฒนาเพ่ือเป้าหมายในการยกระดับ  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี  
ประสิทธิภาพและให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้าง วินัย 
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ความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์  ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพ ความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างทางความคิด อุดมการณ์และความเชื่อ รวมไปถึงการตระหนักรู้ใน  คุณค่า
และสืบสานวัฒนธรรม และขนบประเพณีอันดีงามของไทย  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องมีการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุม ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านผู้เรียน จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต โดย มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะ
การใช้ชีวิต ๒. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ส าหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนใน  
ท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ  โรงเรียน 
๓. ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียนผ่านกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่านรูปแบบการ ฝึกอบรม การพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพครูในฐานะผู้สอนและกลไกในการขับเคลื่อน ให้การจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภาพได้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านรูปแบบการ ฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ
ความรู้  ความสามารถที่จ าเป็นต่อวิชาชีพครู ให้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ โดยการน าองค์ความรู้ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการร่วม สังเคราะห์ และเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าทีเ่ป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่โรงเรียน  

 
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs)  
3.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและความสามารถทางการเรียนรู้ 

กระบวนการคิด และทักษะชีวิต ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 21 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ใช้นวัตกรรมทางการสอน สามารถน านวัตกรรมการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีการถอดบทเรียนเพื่อน าไปท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความ

เชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา น าไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน 

  3.2.2 ร้อยละ ๑๐0 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
            3.2.3 ร้อยละ100 ของครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
            3.2.4 ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้            
         
4. การด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 

 
3 

 
 
๔ 
๕ 
๕ 
 

๖ 
 

๗ 
๘ 

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะท างาน 
จัดประชุมร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
โรงเรียนเพ่ือชี้แจงแผนการด าเนินงาน และ
วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพและการ
ด าเนินงานตามความต้องการของโรงเรียน 
ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือทราบถึงปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนา
ชุมชน 
จัดกิจกรรมพัฒนาครูผ่านรูปแบบการอบรม 
จัดสร้างนวัตกรรม ผลิตสื่อการสอน 
น านวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ต่างๆ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,0๐๐ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 

๑,๑00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ, 

นายอนุวัตร  ธิระมาร และ
คณะท างาน 

 
น.ส. พินทุสร  แสงเนตร

และคณะท างาน 
 

น.ส. พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส. กนิษฐา วรรณวงษ์ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร และ
คณะท างาน 

นางยุวดี ทองค า และ
คณะท างาน 
ผู้อ านวยการ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
รวม ๒๕,000  

 
 
5. งบประมาณ 
     5.1 งบประมาณจากทางราชการ    จ านวน            - บาท  
     5.2 งบจากภายนอก (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)      จ านวน        ๒5,000 บาท 
                   รวมทั้งสิ้น   ๒๕,000   บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. สร้างนวัตกรรมในการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 

  
5,000 

2. จัดส่งผลงาน นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่าง ๆ   1,100 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาครูผ่านรูปแบบการอบรม   900 
 - ค่าอาหาร/อาหารว่าง    
 - ค่าเอกสารการอบรม    
 - ค่าวิทยากร    

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ  ดังนี้    
 3.1 กระดาษ A4 80 แกรม  ๒๐ รีม   ๒๐ รีม   120 ๒,๔00 
 3.2 แฟ้มตราช้าง AAA ๕ แฟ้ม ๑50 ๗๕0 
 3.3 เครื่องพิมพ์ HP Ink Tank Wireless 415   ๒ เครื่อง ๔,๕๐๐ ๙,๐๐๐ 
 3.4 แผ่นเคลือบพลาสติก   ๑๐ ห่อ ๓๕๐ 3,500 
 3.5 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีด า HP GT51 2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.6 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีฟ้า HP GT52 2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.7 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีแดงม่วง HP GT52 2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.8 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีเหลือง HP GT52  2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.9 กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว    5 ม้วน 20 100 
 3.10 กระดาษโปสเตอร์สี แบบอ่อน 30 แผ่น 6 180 
 3.11 กระดาษโปสเตอร์สี แบบแข็ง 7 แผ่น 10 70 

รวมทั้งสิ้น ๒5,000 

 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
1. ผลผลิต (Outputs) 
      นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและความสามารถทางการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด  และทักษะชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
21 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้นวัตกรรมทางการสอน สามารถน า
นวัตกรรมการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีการถอดบทเรียนเพื่อน าไปท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
100 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีการบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความ

เชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา น าไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน เพ่ือ

 
100 

 

https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-hp-gt52-ofm4004210
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004211
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004212
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แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. ครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
4. ครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย

กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            

 
 

๑๐0 
100 

 
๘0 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต ได้เรียนรู้ผ่านจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย และได้รับการด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น มี  ๓. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนามีการถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนผ่านกิจกรรม ผ่านรูปแบบการ ฝึกอบรม การ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อวิชาชีพครู และน าผลที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้การจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนได้จริง 
 
         
 
           
           ( นายอนุวัตร  ธิระมาร)      ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ                    ผู้อนุมัติโครงการ 

 


